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อนุโมทนา
อาจารยสุพจน ทองนพคุณ มีจิตศรัทธา และปรารถนาดีตอญาติมิตร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
หวังจะใหชาวพุทธมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา โดยมีหนังสือคนควาอางอิงที่จะศึกษา
ไดสะดวก จึงไดรวมใจกับทายกทายิกาผูมีฉันทะในธรรมและมีไมตรีจิตตอมหาชน ตกลงกันวาจะพิมพหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม แจกเปนธรรมทาน ใหทันมงคลสมัยปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําลังจะมา
ถึงใกลๆ นี้ และไดแจงบุญเจตนาขออนุญาต อาตมภาพขออนุโมทนาตามความประสงคดวยความเต็มใจ
หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม นี้ มีความเปนมาที่ยาวนานและซับซอน จนพูดไดยาก
วาการพิมพครั้งใหมนี้ เปนครั้งที่เทาใด ตองนับโดยมีจุดกําหนดเปนชวงๆ วาเปนการพิมพรวมเลมครั้งที่ ๑๑ แต
เปนการพิมพโดยใชฐานขอมูลในคอมพิวเตอร ครั้งที่ ๒ ความเปนมาของการพิมพทั้งหมดไดเลาไวแลวในคํานํา
สําหรับการพิมพครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเปนครั้งแรกของการใชระบบคอมพิวเตอร
มีขอควรกลาวยํ้าเปนพิเศษวา การพิมพโดยมีฐานขอมูลอยูในคอมพิวเตอร ที่พิมพเสร็จครั้งแรก เมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ นี้ นับวาเปนการเริม่ ตนใหมทสี่ าคั
ํ ญ ซึง่ จะชวยใหงานพิมพพจนานุกรมฯฉบับนี้ ในครัง้ ตอๆ
ไป ทําไดโดยสะดวก พิมพไดชดั เจน และสนองความประสงคของผูเ รียบเรียง ทีจ่ ะเพิม่ เติมปรับขยายไดตามตองการ
กอนหนานี้ หลังจากพิมพครั้งที่ ๔ เมื่อเกือบ ๒๐ ปกอน คือ พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนมา ในการพิมพใหมแต
ละครั้ง ตองใชตนแบบเกา ตอมา เมื่อตนแบบนั้นผุพังไป ก็ตองถายแบบจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนๆ การแกไข
เพิ่มเติมแทบจะทําไมไดเลย ทั้งที่ผูเรียบเรียงตองการปรับขยายเพิ่มเติมหมวดธรรมตางๆ อีกหลายหมวดหลาย
เรือ่ ง ก็ตองเก็บรอไว และทั้งที่มีผูศึกษาหลายทานเสนอแนะตางๆ เชน พระฝรั่งที่ใชหนังสือนี้แจงไว ๑๕ ปมาแลว
วา อยากใหพิมพเลขหมวดธรรมไวตรงหัวกระดาษซาย-ขวา อยาง Thesaurus ดวย แมจะปรารถนาใหทุกทานได
สมประสงคก็ทําไมได
เวลาผานไปอยางนี้ยาวนานนัก จนกระทั่ง ดร.สมศีล ฌานวังศะ ผูมีศรัทธา และฉันทะจริงจัง ไดสละเวลา
นําขอมูลทั้งหมดของพจนานุกรมฯ นั้น พิมพลงในคอมพิวเตอร โดยมีบุตรหญิงบุตรชายผูใฝศึกษาชวยงานพิมพขอ
มูลดวย แมวาจะไมทันเวลาที่ตั้งใจวาจะพิมพถวายแกผูเรียบเรียงในวาระที่มีอายุครบ ๖๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ แตก็
ทําใหผูเรียบเรียงมีเวลาปรับขยายเพิ่มเติม และในที่สุดก็สําเร็จ ในป ๒๕๔๕ นี้ โดยถือวาเปนการพิมพเนื่องใน
โอกาสที่ผูเรียบเรียงอายุครบ ๖๐ ป ตามที่ตั้งใจไวเดิม
นอกจากเปนการพิมพหนังสือถวายในโอกาสดังกลาวแลว ก็ไดถวายฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดจัดพิมพนั้น
แกผเู รียบเรียงเพือ่ ใชปรับขยายเพิม่ เติมไดตามปรารถนาโดยสะดวกตอไป จึงขออนุโมทนา รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ
ราชบัณฑิต พรอมทั้ง น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ไว ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง
ในการพิมพครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเปนครั้งที่ ๒ ของการใชฐานขอมูลในคอมพิวเตอรนี้ เนื่องจากมีความสะดวก
ดังกลาว จึงรวบรวมขอผิดพลาดตกหลนเล็กๆ นอยๆ ทีไ่ ดพบ และทีม่ ญ
ี าติโยมบอกแจงระหวางนีไ้ ว แลว ดร.สมศีล
ฌานวังศะ ไดชวยรับไปพิมพแกในคอมพิวเตอร การพิมพครั้งนี้ จึงเรียบรอยสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการปรับแกไดเร็ว
ไวสมดังที่กลาวไว
ขออนุโมทนา อาจารยสุพจน ทองนพคุณ และญาติมิตร ทายกทายิกาผูใฝในธรรมทานบุญกิริยาทุกทาน
หวังวา พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม ที่พิมพครั้งใหมนี้ จะเปนสวนรวมในการดํารงรักษาสืบตออายุ
พระพุทธศาสนา
และเปนปจจัยเสริมสรางชีวิตและสังคมใหกาวไปในการพัฒนาอยางถูกตองตามแนวทางแหง
ภาวนาทัง้ สีด่ าน เพื่อใหประโยชนสุขแผขยายออกไปอยางไพศาล เพื่อสันติสุขของชาวโลก และใหผูบาเพ็
ํ ญบุญ
กิริยา พรอมญาติมิตรทั้งปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัยทั่วกัน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

๔

คํานํา
(ในการพิมพครั้งที่ ๑๐)

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม มีความเปนมาทีย่ าวนาน ผานการจัดปรับหลายขัน้
ตอน จนลงตัวมีรปู เลมและชือ่ ปจจุบนั เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ (พิมพเสร็จครัง้ แรก พ.ศ. ๒๕๑๘) โดยมีเนือ้ หาแยก
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 ดังที่ไดเลาไวในคํา
นําของการพิมพครั้งที่ ๑
โดยเฉพาะภาค ๒ “พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ” เปนงานเกาสุด เดิมชือ่ พจนานุกรม
ศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–บาลี–อังกฤษ ไดจดั ทําขึน้ เมือ่ ผูร วบรวมและเรียบเรียงสอนวิชาธรรมภาคภาษา
อังกฤษ ในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทําเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๖ และได
แกไขเพิม่ เติมเปนครัง้ คราว จนไดมาจัดรวมเขาเปนภาค ๒ ของหนังสือนีใ้ น พ.ศ. ๒๕๑๕
อนึง่ “พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ” นี้ ไดมปี ระวัตแิ ยกตางหากออกไปอีกสวนหนึง่ คือ
ไดขยายเพิ่มเติมเปนฉบับพิสดาร ซึง่ พิมพเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ แตจบเพียงอักษร ฐ แลวคางอยูแ คนนั้ จนบัดนี้
ภาค ๑ คือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร หมวดธรรม” เปนงานใหมที่จัดทําขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดย
ตัง้ ใจใหเปนเพียงคูม อื ศึกษาธรรมขัน้ ตน แตกลายเปนสวนทีม่ เี นือ้ หามาก เมือ่ เทียบกับภาค 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–เรียบเรียงยังไดเพิ่ม
เติมแทรกเสริมระหวางดําเนินการพิมพคอนขางมาก จึงใชเวลายาวนาน เขาโรงพิมพปลาย พ.ศ. ๒๕๑๕
กวาจะเสร็จออกมาเปนเลมหนังสือก็ถึงกลางป ๒๕๑๘ รวมเวลาพิมพ ประมาณ ๒ ป ๖ เดือน
การพิมพรวมเลมครัง้ แรกนี้ ถือวาไดรบั การสนับสนุนจากคําอาราธนาของพระมหาสมบูรณ สมฺปณ
ุ โฺ ณ
(ปจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ พระราชกิตติเวที เจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรก) ผูช ว ยเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเผยแพรโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกระบวนการพิมพ
ดําเนินการโดยโรงพิมพครุ สุ ภา ซึง่ ใชระบบเรียงพิมพอกั ษรแบบ Monotype
ตอจากนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมการศาสนาไดขออนุญาตพิมพครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ซึ่งเปน
การพิมพซํ้าตามเดิม

๕

ข. ความเปนมาชวงที่ ๒
– การพิมพครั้งที่ ๔ — ระบบคอมพิวกราฟค
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ในการพิมพครั้งที่ ๔
ที่พิมพเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๘ (หลังพิมพครั้งแรก ๑๐ ป)
การพิมพครั้งที่ ๔ นี้ มีจุดเริ่มในปลายป ๒๕๒๔ เมื่อคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย ไดซื้อ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นั้นแจกเปนธรรมทาน จนหนังสือแทบจะไมมีเหลือ แตยัง
ประสงคจะแจกตอไปอีก จึงปรารภที่จะพิมพเพิ่มเปนธรรมทาน เวลานั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสงคจะพิมพอยูแลว แตไมมีทุนทรัพยเพียงพอ จึงขอรวมพิมพดวย แตเกิดเหตุขัดของเนื่องจากตน
แบบหนังสือ(อารตเวิรค) และฟลม ทีโ่ รงพิมพเกาสูญหายหมดแลว ตองจัดเตรียมตนแบบทีจ่ ะพิมพขนึ้ ใหม
ระหว า งนั้ น มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัยไดขยายความคิดในการพิมพโดยประสงคจะเพิ่ม
จํานวนใหมากถึง ๑๐,๐๐๐ เลม แตยังไมมีทุนทรัพยที่จะจายคาพิมพ
ณ จุดนีก้ ไ็ ดมี “ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร” เกิดขึน้ เนือ่ งจากคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
ทราบปญหาแลว ไดเชิญชวนญาติมิตรรวมกันตั้งถวาย ซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดใชพิมพทั้ง
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มาจนบัดนี้
ในการพิมพครัง้ ที่ ๔ นี้ ตองจัดทําตนแบบใหม จึงถือโอกาสปรับปรุงเพิม่ เติมตนฉบับ เชน ในภาค ๑
เพิม่ หมวดธรรมอีกกวา ๓๐ หมวด สวนกระบวนการตีพมิ พใชระบบคอมพิวกราฟค ซึง่ ผูเ รียงอักษรตอง
เพียรพยายามในการยักเยือ้ งพลิกแพลงและตองตัดแตงตัวอักษรบาลีโรมันดวยมือเปลามากมาย เปนเหตุให
การพิมพใชเวลายาวนานถึงปครึง่ เศษ จึงพิมพเสร็จในครึง่ หลังของ พ.ศ. ๒๕๒๘
การพิมพตนฉบับทั้งหมดของหนังสือนี้สาเร็
ํ จดวยศรัทธาของคุณชลธีร ธรรมวรางกูร สวนการ
พิมพตน แบบดวยระบบคอมพิวกราฟค คุณบุญเลิศ วุฒกิ รคณารักษ เปนผูจ ดั ทําดวยความเพียรเปนอันมาก
ค. ชวงตอสูการพิมพครั้งที่ ๑๐
หลังจากการพิมพครัง้ ที่ ๔ ทีเ่ สร็จในป ๒๕๒๘ แลว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดพมิ พ พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นี้ใหมเรื่อยมา จนถึงครั้งลาสุด ในป ๒๕๔๓ เปนการพิมพครั้งที่ ๙
ในการพิมพตั้งแตครั้งที่ ๔ เปนตนมา ซึ่งมีผูรูจักพจนานุกรมฯ นี้กวางออกไปแลว ไดมีทานที่
ศรัทธารวมพิมพแจกเปนธรรมทานจํานวนมาก แตในดานเนื้อหาของหนังสือแทบไมมีการเปลี่ยนแปลง
เรียกไดวาเปนการพิมพซํ้าไปตามเดิม คือคงอยูเทากับการพิมพครั้งที่ ๔
แทจริงนั้น ระหวางเวลาที่ผานมา ผูรวบรวมและเรียบเรียงปรารถนาจะปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา
ของหนังสือ เชน เพิม่ หมวดธรรมบางเรือ่ ง แตตดิ ขัด เพราะการพิมพระบบเกา แมแตระบบคอมพิวกราฟค
นั้น ตองอาศัยตนแบบที่จัดลงตัว เมื่อยุติอยางไรแลว ก็ตองพิมพตามเดิมอยางนั้นเรื่อยไป แกไขเปลี่ยน
แปลงไดยาก และเมื่อกาลเวลาลวงไปนาน ตนแบบนั้นก็เปอยผุสลายเสียไป พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม นี้ จึงตองพิมพซํ้าอยางเดิมเรื่อยมาตั้งแตครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น
ยิ่งครั้งหลังๆ เมื่อตนแบบเปอยผุเสียไปแลว ก็ตองนําเอาเลมหนังสือฉบับที่พิมพครั้งกอนๆ มา
ถายแบบ ทําใหคุณภาพการพิมพลดลง เชนตัวอักษรเลือนลางลงไป
การปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาก็ดี การแกไขปญหาการพิมพที่จะใหกลับเรียบรอยชัดเจนขึ้นใหมก็ดี
หมายถึงการที่จะตองเรียงพิมพขอมูล และจัดทําตนแบบขึ้นใหม ซึ่งเปนงานที่ยาก ซับซอน ดวยมีตัว
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อักษรหลายแบบ หลายขนาด โดยเฉพาะตัวบาลี ทั้งอักษรไทย และอักษรโรมัน จะตองใชความละเอียด
แมนยํา รวมทั้งเวลามากในการตั้งใจทําอยางจริงจัง
ระหวางนี้ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีทเี่ กือ้ หนุน คือในดานอุตสาหกรรมการพิมพหนังสือ เมือ่
เขาสูย คุ คอมพิวเตอรแลว ไดเริม่ มีการใชคอมพิวเตอรในงานพิมพหนังสือ ตัง้ แตประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐
เปนตนมา ทําใหการพิมพขอ มูลสะดวกขึน้ แกไขปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมขอมูลไดงา ย และเก็บขอมูล
ไวใชไดในระยะยาว แตสาหรั
ํ บงานพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม การพิมพกย็ งั ตอง
อาศัยความชํานาญ ความละเอียดลออและวิรยิ ะอุตสาหะมากทีเดียว
ง. ความเปนมาชวงที่ ๓
– การพิมพครั้งที่ ๑๐ คือ ปจจุบัน — ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ความกาวหนาชวงที่ ๓ เกิดขึน้ เมือ่ ดร.สมศีล ฌานวังศะ รองศาสตราจารยประจําสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป สาขาวิชาภาษาศาสตร
ไดปลีกเวลาบางสวนจากงานประจํามาจับงานนี้ดวยศรัทธาและฉันทะ 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 ครั้นกลับจากอเมริกามาทํางานในเมืองไทยแลว 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 ตองระดมแรงทั้งในและนอกเวลาราชการใหแกงานประจํา จนกระทั่งป พ.ศ.
๒๕๔๑ จึงไดพยายามปลีกเวลานอกราชการมาเริ่มดําเนินงานพิมพขอมูลพจนานุกรมพุทธศาสตร 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 เพื่อใชพิมพภาษาบาลีทั้ง
อักษรโรมันและอักษรไทยในแบบตัวอักษรชุดเดียวกัน ซึ่งก็ประสบความสําเร็จดวยดี
ในการทํางานดวยศรัทธาและฉันทะนี้ ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ซึ่ง
เปนผูมีความใฝรูใฝศึกษา ไดชวยแบงเบาภาระของคุณพอ โดยชวยกันพิมพขอมูลทั้งหมดตามตนฉบับ
เดิมลงในคอมพิวเตอรเสร็จสิ้นตั้งแตกลางป พ.ศ. ๒๕๔๒
อยางไรก็ตาม งานนีม้ ใิ ชหนักแรงและตองใชเวลามากเฉพาะในการพิมพขอ มูลและพิสจู นอกั ษรเทา
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นัน้ แตมกี ารตรวจสอบและทวนทานทีต่ อ งการความละเอียดแมนยําอีกหลายขัน้ ตอน ยกตัวอยางงายๆ เพียง
ตรวจสอบตัวเลขหมวดธรรมหมวดหนึง่ ๆ ก็ตอ งตรวจสอบทัง้ ลําดับของหมวดธรรมนัน้ เอง และการอางอิงถึง
หมวดธรรมนัน้ ณ ทีอ่ นื่ ๆ ในเลมหนังสือ กับทัง้ ตัวเลขหมวดธรรมนัน้ และขอธรรมยอยของหมวด ในสารบัญ
หมวดธรรม สารบัญประเภทธรรม และดัชนีคน คําทัง้ หมด นอกจากนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง เชน สลับ
ลําดับหมวดธรรม หรือเพิม่ หมวดธรรมใหม ก็ตอ งตามเลือ่ นหรือเติมเลขตลอดทุกแหง (โดยเฉพาะในระยะ
หลังนี้ ผูเ รียบเรียงไดเพิม่ หมวดธรรมหลายครัง้ ) จึงเปนธรรมดาวางานจัดทําหนังสือจะตองยืดเยือ้ ยาวนาน
แมวาการพิมพจะไมทันเดือนมกราคม ๒๕๔๒ ตามที่ไดตั้งใจไวเดิม เพราะเปนงานที่มีขอมูลมาก
และละเอียดซับซอนอยางที่กลาวแลว อีกทั้งผูทํางานก็ปลีกตัวจากงานประจําไมไดมากเทาที่หวังไว แต
การที่เวลาเนิ่นนานมา ก็ทาให
ํ มีโอกาสมองเห็นขอควรแกไขปรับปรุงและวิธีการใหมๆ ในการทํางานใหได
ผลดียิ่งขึ้น พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูรวบรวม–เรียบเรียงเอง มีเวลาที่จะหันมาปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา
ของหนังสือตามที่เคยคิดไวไดบางสวน
ในการทํางานที่ตองอยูกับขอมูลของหนังสือตอเนื่องยาวนาน และไดอานทวนตลอด ประกอบ
กับความละเอียดลออ และความแมนยําทางวิชาการ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไดพบขอบกพรองผิดพลาด
ตกหลน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับความสอดคลองกลมกลืนกันของขอมูลหลายแหงในตนฉบับเดิม และ
บอกแจง–เสนอแนะ ทําใหผูรวบรวม–เรียบเรียง แกไขปรับปรุงใหเรียบรอยสมบูรณยิ่งขึ้น
นอกจากการแกไขปรับปรุง และการจัดปรับใหสอดคลองกลมกลืนกันแลว ในการพิมพคราวนีไ้ ด
เพิม่ เติมหมวดธรรมทีค่ วรรูอ กี หลายเรือ่ ง คือ อัตถะ ๒; ธรรม ๔; วิธปี ฏิบตั ติ อ ทุกข–สุข ๔; วิปล ลาส,
วิปลาส ๔; โสตาปตติยงั คะ ๔ สามหมวด; ธรรมสมาธิ ๕; ภัพพตาธรรม ๖; วัฒนมุข ๖; เวปุลลธรรม ๖;
บุพนิมิตแหงมรรค ๗; อานาปานสติ ๑๖; และ ปจจัย ๒๔ สวนหมวดธรรมที่จัดปรับคําอธิบายไดแก
ไตรลักษณ; ธรรมนิยาม ๓; ปริญญา ๓; อัตถะ ๓ ทั้ง ๒ หมวด; พรหมวิหาร ๔; พละ ๕; อินทรีย ๕;
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ และ กิเลส ๑๕๐๐ ซึ่งหวังวาจะอํานวยประโยชนในการศึกษาธรรมเพิ่มขึ้น
แมวาในการพิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ หนังสือจะมีเนื้อความเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ถาเทียบตามอัตราสวน
ของฉบับพิมพครั้งกอนที่มี ๔๗๕ หนา พจนานุกรมฯ ที่พิมพครั้งนี้ คงจะหนาขึ้นอีกประมาณ ๒๐ หนา
แตอาศัยระบบการพิมพแบบคอมพิวเตอร ที่ชวยใหมีความยืดหยุนในการจัดปรับตนฉบับไดสะดวก จึง
พิมพไดจุขึ้น ทําใหจํานวนหนาหนังสือกลับลดลงมากมาย เหลือเพียง ๔๐๘ หนา
ขอสําคัญอีกอยางหนึง่ คือ การพิมพครัง้ นีช้ ว ยใหมฐี านขอมูลทีจ่ ดั ปรับเรียบรอยแลว ซึง่ สามารถ
เก็บรักษาไวไดโดยสะดวกและครบถวน เกือ้ กูลอยางยิง่ ตองานปรับแกและเพิม่ เติม พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม นีใ้ นกาลขางหนาสืบไป
เนือ่ งจาก ดร.สมศีล ฌานวังศะ มีความตัง้ ใจสอดคลองกับญาติโยมผูศ รัทธา วาจะพิมพ พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ใหทนั ปใหม ๒๕๔๕ แตผรู วบรวม–เรียบเรียงเขียนสวนเพิม่ เติมนีใ้ นเวลาที่
จวนเจียนจะถึงปใหม ดังนัน้ เมือ่ เขียนเสร็จจึงตองเรงขอใหพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินตฺ าปฺโ) ชวย
พิมพตน ฉบับสวนเพิม่ เติมนี้ เปนขอมูลดิบ เพือ่ สงใหแก ดร.สมศีล ฌานวังศะ อีกขัน้ หนึง่ ขออนุโมทนาผูช ว ย
งานในยามกระชัน้ ไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย
ในการพิมพเผยแพร นอกจาก ดร.สมศีล ฌานวังศะ เองจะบําเพ็ญธรรมทาน โดยชวนญาติมิตร
รวมดวยแลว ก็มีญาติโยมผูศรัทธาหลายทานตั้งใจบําเพ็ญธรรมทานสําหรับหนังสือนี้มานานแลว ซึ่งได
แจงบุญเจตนาไวตั้งแตกลางปนี้ วาจะพิมพขนาดขยายใหญ เพื่อแจกใหเปนประโยชนกวางออกไป

๘

ขออนุโมทนา รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต พรอมทัง้ น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา
ฌานวังศะ ที่ไดบําเพ็ญกุศลกิจสําคัญครั้งนี้ ดวยศรัทธาและอิทธิบาทธรรมอยางสูง และขออนุโมทนา
ทานที่ศรัทธา ผูรวมบําเพ็ญธรรมทานเพื่อประโยชนทางธรรมทางปญญาแกประชาชน และเพื่อความ
เจริญแพรหลายแหงพระสัทธรรม ทีจ่ ะทําใหพระพุทธศาสนาสถิตมัน่ เพือ่ ประโยชนสขุ แกมหาชน ตลอด
กาลนาน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๕ เมษายน ๒๕๔๕

บันทึกในการพิมพครั้งที่ ๔
ความเปนมา – เบ็ดเตล็ด – อนุโมทนา

วันหนึง่ เมือ่ ตนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวชิ ยั ไดซอื้ พจนานุกรม
พุทธศาสตร นี้ ฉบับพิมพครัง้ ที่ ๓ จากรานจําหนายหนังสือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๐๐
เลม นําไปแจกเปนธรรมทานเอง ๒๐ เลม และนํามาถวายใหผเู รียบเรียงแจก ๘๐ เลม เพราะหนังสือทีผ่ ู
เรียบเรียงจัดเตรียมไวเปนธรรมทาน ไดแจกไปหมดสิ้นแลว ตอมาถึงตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
คุณสาทร และคุณพิสมร ไดไปทีร่ า นจําหนายหนังสือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ ซือ้ พจนานุกรม
พุทธศาสตร มาถวายใหผเู รียบเรียงแจกอีก และไดทราบวาหนังสือจวนจะหมด จึงปรึกษากันและไดแจงแก
ผูเ รียบเรียงวาจะขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร แจกเปนธรรมทาน ทางฝายมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึง่ ขาดแคลนในดานทุนทรัพย เมือ่ ไดทราบวามีโยมศรัทธาจะพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร แจก
เห็นเปนโอกาสวาถาสมทบพิมพดว ย จะไดหนังสือราคาถูกลงพอสูร าคาได จึงขอพิมพรว มดวย เพือ่ จําหนาย
หาทุนบํารุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรจํานวน ๑,๐๐๐ เลม การพิมพครัง้ ที่ ๔ ของ พจนานุกรมพุทธศาสตร นับวาไดเริม่ ตนแตนนั้ มา
เมื่อตกลงวาจะพิมพใหมแลว ผูเรียบเรียงก็ไดเตรียมการเบื้องตน เริ่มดวยการติตตอกับโรงพิมพ
เดิมเพื่อสืบหาอารตเวิรคและฟลมเกา แตปรากฏวาสูญหายหมดแลว ตอแตนนั้ จึงเสาะหาโรงพิมพทเี่ หมาะ
ใหม และตรวจชําระเพิ่มเติมตนฉบับ แทรกซอนไปถึงงานอื่น เชนการพิมพ พุทธธรรม เปนตน เวลาลวง
ไปชานาน จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตนฉบับจึงนับวาพรอม และไดโรงพิมพเปนยุติ ถึงตอนนี้
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นวา การพิมพครั้งละจํานวนนอยเปนเหตุใหเกิดความยากลําบากบอยๆ
จึงขอเพิ่มจํานวนพิมพเปน ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ยังไมมีทุนทรัพยสาหรั
ํ บจายคาพิมพ ครั้งนั้น คุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดมาอุปถัมภผูเรียบเรียงในดานพาหนะที่จะติดตอโรงพิมพตางๆ เปนตน ครั้น
ไดทราบปญหาการเงินของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดเชิญชวนญาติมิตรรวมกันตั้ง “ทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน” ขึ้น ชวยใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับนี้ได
สําเร็จตามวัตถุประสงค และยังมีทุนเหลือพอสําหรับพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน อีกเลมหนึ่ง ดังที่ได
พิมพเผยแพรเสร็จออกไปกอนแลวดวย
คุณยงยุทธ และคุณชุติมา ธนะปุระ มีศรัทธาแรงกลาที่จะสงเสริมการเผยแพรธรรม ไดขอพิมพ
หนังสือนี้แจกเปนธรรมทาน ๓,๐๐๐ เลม และตอมาไดมีเพื่อนขอรวมพิมพแจกดวยอีก ๑,๐๐๐ เลม รวม
เปน ๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงยังไมเห็นดวยที่จะพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร นี้ใหมีจานวนมากนั
ํ
ก จึงได
พูดชักชวนใหลดจํานวนลงใหเหลือนอยที่สุด คุณยงยุทธ และคุณชุติมา รับไปพิจารณาระยะเวลาหนึ่ง
ในที่สุดจึงตกลงยอมลดลงโดยขอพิมพแจก ๒,๕๐๐ เลม ซึ่งก็ยังเปนจํานวนมากอยู
ทางดานคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย เมื่อไดทราบวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่ม
จํานวนพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ขึ้นจาก ๑,๐๐๐ เลม เปน ๑๐,๐๐๐ เลม ก็เห็นวาหนังสือจะแพร
หลายเพียงพอแลว ไมจําเปนตองชวยสนับสนุนมากนัก ควรเปลี่ยนไปชวยเผยแพรหนังสือ พุทธธรรม ที่
คุณสาทร และคุณพิสมร เห็นวาสําคัญกวา จึงขอลดจํานวนพจนานุกรมพุทธศาสตร ทีต่ นจะพิมพแจกลง
เหลือเพียง ๔๐๐ เลม แลวนําเงินไปใชสนับสนุนพุทธธรรม แทน ดังไดไปรวมพิมพพุทธธรรม มาถวายให

๑๐

ผูเรียบเรียงแจกไปรุนหนึ่งแลวจํานวน ๒๐๐ เลม อยางไรก็ตาม งานพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ยืด
เยื้อเรื้อรังมาก เวลาลวงไปชานาน นับแตคุณสาทร และคุณพิสมร แจงขอพิมพผานไป ๓ ปเศษแลว
การพิมพก็ยังไมเสร็จ คุณสาทรและคุณพิสมรนั้นมีศรัทธาในการเผยแพรธรรมมาก เมื่อพอรวบรวมทุน
ทรัพยได ก็จะใชสนับสนุนการพิมพดวยความเสียสละ ประจวบกับระยะหลังนี้ คุณพิสมรปวยดวยโรค
ราย ถึงขั้นไมอาจไววางใจในชีวิต ประสงคจะเสียสละเพื่อสงเสริมธรรมใหเต็มความตั้งใจ จึงมาสอบถาม
เกี่ยวกับการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร และ พุทธธรรม เห็นเคาวาการพิมพหนังสือสองเลมนี้จะเสร็จ
หางเวลากันพอควร คํานวณคาใชจายกับกําลังทรัพยพอจะรับกันได จึงตกลงกันวาจะพิมพแจกทั้งสอง
เลมตามลําดับ เริ่มดวยยกจํานวนพิมพธรรมทาน พจนานุกรมพุทธศาสตร กลับขึ้นจาก ๔๐๐ เลม เปน
๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงจึงแยงและชักจูงใหพิมพเพียง ๔๐๐ เลม เทาที่เคยลดลงไวคราวกอน แตทั้ง
สองทานยืนยันจะพิมพแจก ๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงจํายอม แตไดขออนุญาตพิเศษไวอยางหนึ่ง กลาว
คือ ปกติคุณสาทร และคุณพิสมร พิมพหนังสือธรรมแจกโดยไมยอมใหมีชื่อตนปรากฏ คราวนี้ผูเรียบ
เรียงขอรองใหยอมแกผูเรียบเรียงในอันที่จะตองเอยชื่อเมื่อเลาถึงความเปนมาของการจัดพิมพ เพื่อ
ประโยชนในดานขอมูลประวัติ ตัวเลขสถิติ และความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปนกลางๆ นอกจากนั้น
การทําสิ่งที่ดีงามของบุคคลหนึ่ง เมื่อผูอื่นมีโอกาสรู ก็อาจเปนแรงกระตุนใหเกิดการกระทําที่ดีงามเพิ่ม
ขึ้นใหม กวางขวางออกไปในสังคม
ทางดานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อหนังสือใกลจะขึ้นแทนพิมพ ไดบอกกลาวขอเพิ่ม
จํานวนพิมพจาก ๑๐,๐๐๐ เลม ขึ้นเปน ๑๕,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงก็ไดขัดไว โดยชักจูงใหระงับการเพิ่ม
จํานวนเสีย คงพิมพเพียง ๑๐,๐๐๐ เลม ตามจํานวนเดิม การที่ผูเรียบเรียงคอยยั้งไมใหพิมพมากนั้น ก็
ดวยเห็นวา หนังสือเพียงเทาที่พิมพนี้กวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะระบายออกไปหมดก็อาจตอง
ใชเวลานานแสนนาน อีกประการหนึง่ ก็นา จะไดมโี อกาสตรวจสอบวาผลงานพิมพสมบูรณแคไหนเพียงไร
นอกจากนั้น ผูเรียบเรียงยังมองไมเห็นชัดวาความตองการในวงการศึกษาธรรมจะมีมากมายนัก หากมีผู
ตองการจํานวนมากจริง ก็อาจพิมพเพิ่มใหมไดไมเหลือกําลัง ในเรื่องนี้ผูเรียบเรียงยังระลึกไดอีกวา เคย
มีทานผูแสดงความจํานงพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร นี้รายอื่นอีก เทาที่นึกออกเฉพาะหนา ๒ ราย แต
ขณะนี้ เวลากระชั้นเกินไปเสียแลว และจํานวนพิมพก็มากอยูแลว จึงจําปลอยเลยตามเลยไปกอน หาก
ทานที่ประสงคจะพิมพนั้นยังผูกใจอยู ก็อาจยกไปรวมในการพิมพเพิ่มใหมนั้น โดยยอมรับคําขออภัยไว
กอน ณ ที่นี้
การพิมพครัง้ นี้ แมวา โดยลําดับ จะเปนการพิมพครัง้ ที่ ๔ แตวา โดยงาน ควรจัดเปนครัง้ ที่ ๒ เพราะ
ในการพิมพครัง้ ใหมนเี้ ทานัน้ ไดมกี ารทํางานใหมอยางแทจริง กลาวคือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน
สถาบันที่จัดพิมพหนังสือนี้ครั้งแรก ระหวางพ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ๒๕๑๘ โดยจัดจําหนายเก็บผลประโยชน
บํารุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดขอพิมพซํ้าเพื่อแจกเปนธรรมทาน โดยใชวิธีถายแบบจากฉบับพิมพครั้งแรกของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเปนการพิมพครั้งที่ ๒ สวนฉบับพิมพครั้งที่ ๓ ก็คือฉบับพิมพครั้งที่ ๒
นั้นเอง แตเปนสวนที่โรงพิมพการศาสนาสงวนไวเตรียมจะจัดจําหนาย ๑,๐๐๐ เลม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดขอซือ้ ไป ๙๐๐ เลม และนําไปจัดจําหนายหาทุนบํารุงการศึกษาในสถาบัน สวนอีก ๑๐๐
เลม ผูเรียบเรียงไดมาดวยอาศัยปจจัยที่มีผูทําบุญเกาๆ ในพิธีตางๆ เมื่อครั้งปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งตั้งไวเปนทุนชื่อ “ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ” และไดแจกจายเปนธรรมทานไปจนหมด สวน

๑๑

ในการพิมพครั้งใหมที่นับเปนครั้งที่ ๔ นี้ นอกจากดําเนินการใหมตลอดกระบวนการพิมพ เริ่มแตเรียงตัว
อักษรใหมทั้งหมดแลว ยังไดแกไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาอีกเปนอันมาก เชน ภาค ๑ เพิ่มหมวด
ธรรมอีกเกินกวา ๓๐ หมวด เขียนคําบาลีอักษรโรมันของขอธรรมทั้งหมดทั้งหัวขอใหญและขอยอย
แทรกเขาทุกแหง พรอมทั้งทํา Index of Pàli Terms เพิ่มเขาอีก ภาค ๒ เพิ่มศัพทใหมอีกมากกวา ๕๐
ศัพท ดังนี้เปนตน
การพิมพครั้งใหมนี้ เดิมคาดวาจะเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว แตครั้นทําเขาจริง กลับกินเวลา
นานถึงปครึ่งเศษ เทากับประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใชในการพิมพครั้งแรก สาเหตุสําคัญของความลา
ชานอกจากลักษณะของงานที่ตองการความละเอียดประณีตแมนยําอยางพิเศษ ก็คือระบบการเรียง
พิมพที่ไมสมบูรณ ใชงานไดไมพอกับประเภทของงาน การพิมพครั้งกอนใชระบบโมโนไทป ซึ่งมีระบบตัว
อักษรและเครื่องหมายคอนขางครบถวน ความลาชาเกิดจากการตองแตงเสริมใหเรียบรอยประณีต
งดงาม การแกไขแทรกเพิ่มระหวางเรียงพิมพ และความไมคลองตัวในการดําเนินงาน สวนในการพิมพ
ครั้งนี้ใชระบบคอมพิวกราฟค ซึ่งแมจะมีตัวอักษรที่งดงามชัดเจน แตมีอักษรและเครื่องหมายไมครบถวน
เฉพาะอยางยิง่ สําหรับการพิมพคาบาลี
ํ ดว ยอักษรโรมัน แมจะไดสงั่ ซือ้ อุปกรณคอื จานบันทึกและแถบฟลม
ตนแบบมาใหมเปนการเฉพาะ สิน้ เปลืองทัง้ เงินและเวลาทีร่ อคอย แตกใ็ ชงานไดไมสมบูรณ ทัง้ นีเ้ พราะ
บริ ษั ท ตั ว แทนจํ าหน า ยที่ สั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ ใ ห นั้ น ยั ง ไม มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ การพิ ม พ อั ก ษรสํ าหรั บ
พจนานุกรมนี้ จึงไมสามารถกําหนดเลือกและจัดหาอุปกรณที่ตรงกับงานแทจริงใหได การเรียงพิมพจึง
ตองอาศัยความสามารถและความอดทนของนักเรียงพิมพผูฉลาดหาวิธียักเยื้องพลิกแพลงใหใชไดสําเร็จ
ผลสวนหนึ่ง ประกอบกับการใชผีมือตัดตอติดเติมแตงในอารตเวิรคอีกสวนหนึ่ง ซึ่งอยางหลังนี้ไดทําใหผู
เรียบเรียงสิ้นเปลืองเวลา และแรงงาน ตลอดจนสุขภาพไปกับหนังสือเลมนี้มาก ตัวอยางเชนเครื่อง
หมาย tilde (~) อยางเดียว ก็ตองนําจากที่อื่นมาติดแทรกลงในที่ตางๆ เกินกวา ๑๐๐ แหง ไมตองพูด
ถึงการติด การเปลี่ยน การเลื่อนจุดใต/เหนือพยัญชนะและขีดเหนือสระของอักษรโรมัน ตลอดจนเรื่อง
ปลีกยอยอื่นๆ อีกเปนอันมาก ซึ่งประมวลเขาแลวก็เปนเครื่องชี้แจงใหเขาใจวา เหตุใดงานนี้จึงใชเวลา
พิมพนานกวาหนังสืออื่นสวนมากอยางมากมายหลายเทาตัว ดังมีตัวอยางหนังสือบางเลมที่ผูเรียบเรียง
ไดชวยจัดทําในระหวางชวงเวลาของการพิมพพจนานุกรมนี้ มีความหนาประมาณกึง่ หนึง่ ของ พจนานุกรม
พุทธศาสตร ใชเวลาเรียงพิมพและจัดทําอารตเวิรคประมาณ ๑ เดือนก็เสร็จเรียบรอย ผลเสียที่สําคัญ
อยางหนึ่งของความยากลําบากชานานนี้ก็คือ งานเขียนและงานพิมพหนังสืออื่นๆ โดยเฉพาะการพิมพ
พุทธธรรม ครั้งใหม ตองพลอยถูกผัดผอนเนิ่นนานตอๆ กันออกไป
แมวาการจัดพิมพจะยากลําบากมาก จนทําใหเวลาเกือบ ๒ ปที่ทํางานนี้ กลายเปนชวงกาลแหง
ความกรอนโทรมของชีวิตในอัตราเรงสูงอีกตอนหนึ่ง แตเวลา ๒ ปเดียวกันนั้นเอง ก็เปนระยะที่ไดมีแรง
สนับสนุนคํ้าจุนเกิดขึ้นมาก ดวยไดมีทานผูศรัทธาที่จะสงเสริมงานพระศาสนาเขามาอุปถัมภในดานตางๆ
โดยการเสริมกําลังบาง ผอนแรงบาง อํานวยความสะดวกบาง เปนสวนรวมแรงรวมใจและเปนกําลัง
หนุนอยูขางหลังใหงานบรรลุความสําเร็จ ทานผูอุปถัมภเหลานี้ บางทานก็เปนเชนเดียวกับคุณสาทร
และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย คือ ตามปกติ จะไมเปดเผยชื่อของตนในการชวยงานบุญ แมจะพิมพหนังสือ
เลมใหญๆ แจกเปนธรรมทาน ก็ไมยอมใหมีชื่อของตนปรากฏในหนังสือนั้น แตคราวนี้ผูเรียบเรียงขอ
อภัยที่จะเอยอางชื่อของทานเหลานั้นไว ไมวาจะไดบอกขออนุญาตไวกอนแลวหรือไมก็ตาม โดยขอให
เห็นประโยชนวา ผูใชหนังสือนี้รุนหลังๆ ตอไปจะไดรูจักพจนานุกรมพุทธศาสตร อยางรอบดาน อยาง

๑๒

นอยก็เปนขอมูลเชิงประวัติ และเปนการบันทึกเหตุการณอยางหนึ่ง ตามขอเท็จจริงที่ไดเกิดขึ้นแลว อัน
จะกอประโยชนทางวิชาการไมมากก็นอย ทั้งนี้ ขออนุโมทนาความอุดหนุนสงเสริมของทานที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้
ผูศรัทธาเสียสละชวยพิมพดีดตนฉบับสวนที่เพิ่มเติมในการพิมพครั้งใหมนี้ ก็คือ คุณชลธีร
ธรรมวรางกูร บุคคลเดียวกันกับที่ไดพิมพดีดตนฉบับภาค ๑ ทั้งหมดของพจนานุกรมนี้เมื่อพิมพครั้งแรก
สวนในขั้นเรียงพิมพ คุณบุญเลิศ แซตั้ง แหงบริษัทยูนิตี้โพรเกรส ไดรวมมือดวยความมีนํ้าใจและดวย
ความใฝเรียนรู พยายามเรียงพิมพงานที่ยากมากนี้ใหออกมาเปนผลงานที่ดี
ในการพิสูจนอักษร ทานผูศรัทธามีนํ้าใจเกื้อกูลหลายทานไดสละเวลาชวยเหลือ สายหนึ่งคือ
คุณอัมพร สุขนินทร ซึ่งเมื่อรับไปตรวจ ก็ไดรับความอนุเคราะหจากโยม “มิสโจ” (คุณเจือจันทน
อัชพรรณ) ชวยอานซํ้าใหดวย อีกสายหนึ่ง คุณชุติมา ธนะปุระ รับไป แตเมื่อคุณเฉียดฉัตรโฉม
ปริพนธพจนพิสุทธิ์ ผูเปนเพื่อนไดทราบ ก็รวมศรัทธาชวยตรวจ นอกจากนั้น คุณสมศีล ฌานวังศะ ผู
เคยพิมพตนฉบับฉบับขยายความแหงภาคที่ ๒ ของพจนานุกรมนี้ ไดเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาเยี่ยม
บานชั่วคราว พอไดทราบก็มารับเอาปรูฟสวนหนึ่งเทาที่มีในระยะเวลาสั้นๆ นั้นไปชวยตรวจ และบอก
แจงขอเสนอแนะบางอยางที่มีประโยชน
คุณวรเดช อมรวรพิพฒ
ั น และคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ อาสาเก็บศัพทสาหรั
ํ บ Index of Pàli
Terms โดยมีคณ
ุ อังคาร ดวงตาเวียง เปนผูช ว ย และไดตรวจสอบความสมบูรณของสารบัญคนคําให
ดวย โดยเฉพาะคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดสละเวลาเปนอันมาก พยายามติดตอและติดตามทางโรงพิมพ
เปนตน เพือ่ ใหหนังสือนีไ้ ดรบั การตีพมิ พอยางดีทสี่ ดุ และไดรบั ความรวมมือดวยดีจากคุณปฐม สุทธาธิกลุ
ชัย กรรมการผูจ ดั การดานสุทธาการพิมพ พรอมทัง้ คุณสุพจน มิตรสมหวัง ซึง่ เปนผูช ว ยเอาใจใสตงั้ ใจทีจ่ ะ
พิมพใหประณีตงดงาม
ในดานอุปสรรคตองาน และการคําจุ
้ นชีวติ ทีเ่ ปนพืน้ ฐานของงาน ผูเ รียบเรียงถูกรับเขาพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลพหลโยธิน นับแตพ.ศ. ๒๕๒๖ รวม ๓ คราว โดยมีนายแพทยเกษม อารยางกูร พี่ชาย
ของตนเองเปนผูอานวยการดู
ํ
แลรักษา พรอมทั้งไดรับความเอื้อเฟอเอาใจใสจากพยาบาลและพนักงาน
เจาหนาที่ดวยดี คุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด และคุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต พรอม
ดวยเพือ่ นและผูใ กลชดิ นอกจากอุปถัมภดว ยนิตยภัตแลว ก็ไดขวนขวายติดตามชวยแกปญ
 หาสุขภาพ พรอม
ทัง้ สนับสนุนใหมอี ปุ กรณและสถานทีอ่ าศัยทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพและการงาน คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ
รวมดวยคุณหมอจรูญ ผลนิวาส กับทั้งศิษยและญาติมิตรไดบาเพ็
ํ ญความอุปถัมภขยายออกไปรอบดาน
ทั้งในทางสนับสนุนผลงาน ดวยการจัดตั้ง “ทุนพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ” เปนตน และในดานคําจุ
้ น
ชีวิตของผูทํางาน ดวยการอุปถัมภความเปนอยูประจําวัน ขวนขวายใหไดฟนฟูสุขภาพ และเสริมสราง
สัปปายะตางๆ ตลอดจนจัดหาอุปกรณที่สาคั
ํ ญมาไวเพื่อใหทํางานไดสะดวกรวดเร็วทวีปริมาณ
นอกจากตั้งทุนพิมพใหแลว เมื่อหนังสือเสร็จออกมา โยมผูศรัทธายังบําเพ็ญกิจอาสาสมัครชวย
จําหนายหนังสือนั้นอีก เพื่อใหมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยไดผลประโยชนโดยเร็วและเต็มจํานวนไมตอง
หักคาคนกลาง บรรดาผูศรัทธาที่ชวยสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆดวยวิธีเปนสื่อนําผลประโยชนมาให
และเผยแพรผลงานอยูเงียบๆ เชนนี้ นอกจากโยมผูริเริ่มตั้งทุนแลว ควรจะเอยนาม ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม
เปนตัวอยางอีกทานหนึ่ง
ยังมีทานผูศรัทธาหรือมีจิตเกื้อกูลอีกหลายทาน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ไดปวารณาที่จะชวย
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เหลือกิจตางๆ เกี่ยวกับหนังสือนี้ แมจะยังไมไดขอความรวมมือในคราวนี้ ก็ขออนุโมทนาความมีนํ้าใจดี
นั้นไว และหวังวาคงจะไดขอความอนุเคราะหในงานสําคัญๆ ลําดับตอๆ ไป
ทางดานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อไดแจงขอพิมพหนังสือแลว ถึงคราวมีเรื่องเกี่ยวของ
พระมหาอารีย เขมจาโร รองเลขาธิการฝายธุรการ ก็แสดงความพรอมอยูเสมอที่จะรวมมือดําเนินกิจ
นั้นใหลุลวงไป ใกลเขามาอีก ภายในวัดพระพิเรนทร พระถวัลย สมจิตฺโต และพระฉาย ปฺาปทีโป ยัง
คงเปนองคยืนหลักที่ชวยใหความเปนอยูของผูเรียบเรียงภายในวัดคลองเบา พอวางภาระกับสภาพแวด
ลอมรอบตัวได สามารถทํางานหนังสือมุงไปแตดานเดียว
ผูเรียบเรียงถือวา การที่ทานผูศรัทธาและมีนํ้าใจ มาใหความอุปถัมภตางๆ ดวยกุศลเจตนาเริ่ม
การเอง อันลวนเปนอสังขาริกกุศลทั้งสิ้นนั้น ก็ดวยเห็นแกพระธรรม หวังจะสนับสนุนงานพระศาสนาให
เจริญแพรหลายยิ่งขึ้น โดยมองเห็นวาผูเรียบเรียงนี้จะเปนกําลังหรือองคประกอบสวนหนึ่งของงานนั้น
ได ในทํานองเดียวกัน ก็ขอไดรับความมั่นใจที่สอดคลองตอไปอีกดวยวา การตอบสนองตอความอุปถัมภ
เกื้อกูล ในลักษณะที่เปนการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งคราวตามโอกาส หรือแมในกรณี
สําคัญนั้น ผูเรียบเรียงไดกระทําไปโดยบริสุทธิ์ใจ ดวยเห็นแกกิจการพระศาสนาหรือประโยชนของสวน
รวมตามเหตุผลอยางใดอยางหนึ่งอยางแนนอน โดยที่ในใจจริงก็อนุโมทาเปนอยางยิ่งตอกุศลเจตนาที่
หวังจะอนุเคราะหเกื้อกูลนั้น แตยังยากหรือยังไมเหมาะที่จะอธิบายเหตุผลใหทราบ
ในเมื่องานนี้ก็กาลั
ํ งจะเสร็จลงอยูตอหนาแลว และทั้งผูเรียงเรียงทั้งผูรวมแรงรวมศรัทธาตางก็มี
ความปรารถนาตรงเปนอันเดียวกัน ที่จะประกาศพุทธวจนะเผยแพรพระสัทธรรม จึงขออางอิงพลังแหง
บุญกุศล มีศรัทธา ฉันทะ และวิรยิ ะ เปนตน จงเปนปจจัยอํานวยใหผลงานอันอุทศิ ตอพระศาสนาบูชาธรรม
นี้ เปนเครื่องเผยแผความรูในพระพุทธศาสนา สงเสริมความเขาใจถูกตองในหลักคําสอน คําชู
้ พุทธธรรม
ใหเจริญงอกงามแพรหลาย เพื่อประโยชนสุขแกชาวโลกอยางกวางขวางตลอดกาลนาน
อนึ่ง ผูใชหนังสือนี้พึงตระหนักวา หลักธรรมตางๆ ที่ประมวลไวในพจนานุกรมนี้ เปนเพียงสวน
หนึ่งที่ไดคัดเลือกมา มิใชทั้งหมดในพระไตรปฎก พึงถือพจนานุกรมนี้เปนเพียงฐานสําคัญในการศึกษาคน
ควาธรรมใหละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป อีกประการหนึ่ง คําอธิบายขอธรรมตางๆ ในพจนานุกรมนี้ จัดทําใน
ลักษณะเปนตําราหรือเปนแบบแผน จึงยึดเอาหลักฐานในคัมภีรเปนบรรทัดฐานกอน และใหความสําคัญ
แกคัมภีรทั้งหลายตามลําดับชั้น เชน พระไตรปฎกเหนืออรรถกถา อรรถกถาเหนือมติอาจารยรุนหลัง
และเหนืออัตโนมัติ เปนตน พึงใชพจนานุกรมนี้เปนที่ปรึกษา โดยมีความเขาใจดังกลาวนั้นเปนพื้นอยูใน
ใจ จะไดคิดขยายความตอออกไปอีกไดอยางมีหลักและมีขั้นมีตอน ตลอดจนวิจารณไดอยางมีหลักเกณฑ
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘

คํานํา
(ในการพิมพครั้งที่ ๑)

พจนานุกรมพุทธศาสตร เลมนี้ เปนทีร่ วมของงาน ๓ ชิน้ คือ พจนานุกรมหมวดธรรม พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร ไทย–อังกฤษ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร อังกฤษ–ไทย งาน ๓ ชิน้ นีเ้ ดิมเปนงานตางหากกัน และเกิด
ขึน้ ตางคราวกัน กลาวคือ พจนานุกรมพุทธศาสตรไทย–อังกฤษ เดิมชือ่ พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–
บาลี–อังกฤษ ไดจดั ทําเผยแพรตงั้ แต พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดแกไขเพิม่ เติมเปนครัง้ คราว ครัง้ สุดทายกอนหนานี้ ได
ขยายเพิม่ เติมเปนฉบับพิสดาร เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ แตจดั ทําเชนนัน้ ไดเพียงจบอักษร ฐ ก็ชะงัก ไมมเี วลาทําตอมา
อีกเลย ในระหวางนัน้ เจาหนาทีม่ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดขอใหนาเอาฉบั
ํ
บเล็กเดิมมาพิมพไปพลางกอน
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดตกลงจะตีพมิ พ โดยขอแกไขเพิม่ เติมเล็กนอย แตไมมเี วลา จึงชักชาอยู
ในระยะเวลาเดียวกันนัน้ ผูร วบรวมกําลังจัดทําหนังสือประเภทอางอิงทางพระพุทธศาสนาคางอยูห ลาย
เลม จึงคิดวาควรรวบรวมหลักธรรมเปนหมวดๆ ทีใ่ ชเลาเรียน ใชอา งอิง และทีน่ า สนใจสําหรับคนทัว่ ไป จํานวน
ไมมากนัก มาพิมพประมวลไวเพือ่ เปนคูม อื ใชประกอบการศึกษาเบือ้ งตนเพียงใหพอเหมาะสําหรับนักเรียนนัก
ศึกษาและผูส นใจทัว่ ไป ซึง่ ไมตอ งการรายละเอียดพิสดารอยางนักคนควา ในขณะเดียวกันก็จะใหความหมายภาค
ภาษาอังกฤษทีน่ ยิ มใชทวั่ ๆ ไป กํากับไวกบั ขอธรรมตางๆ ดวย พอเปนประโยชนในขัน้ ตนๆ เมือ่ นํางานชิน้ นีม้ า
รวมเขาดวยกันกับ พจนานุกรมพุทธศาสตรไทย–อังกฤษ ก็จะเปนเครือ่ งเสริมกันและกัน ชวยใหเกิดประโยชนแก
ผูใ ชมากยิง่ ขึน้ งานชิน้ ทีเ่ พิม่ นีไ้ ดตงั้ ชือ่ วา พจนานุกรมหมวดธรรม ดวยเหตุผล ๒ ประการคือ ประการแรก แม
หนังสือนีจ้ ะถือจํานวนหัวขอธรรมเปนเกณฑและจัดลําดับตามจํานวนเลขก็ตาม แตในจํานวนทีเ่ ทากัน ไดจดั เรียง
หมวดธรรมตามลําดับอักษร นอกจากนัน้ ยังไดจดั องคประกอบอยางอืน่ ในระบบการคนตามลําดับอักษร เชน
สารบัญคนคํา เปนตน เขาเสริมอีกดวย ชวยใหสาเร็
ํ จกิจของพจนานุกรมโดยสมบูรณ ประการทีส่ อง เพือ่ ใหเปน
งานทีเ่ ขาชุดกันไดเหมาะสมใชประโยชนในประเภทเดียวกันกับ พจนานุกรมพุทธศาสตรไทย–อังกฤษ ทีท่ าไว
ํ แลว
ระหวางทีท่ าํ พจนานุกรมหมวดธรรม อยูน นั้ ไดตงั้ ใจวา เมือ่ มีโอกาสขางหนาจะไดจดั ทําพจนานุกรม
หมวดธรรม ฉบับพิสดารใหมอกี เพือ่ ใหเปนไปตามโครงการทีว่ างไวเดิม ซึง่ ไดรวบรวมขอมูลเตรียมไวกอ นแลว
เปนอันมาก อยางไรก็ดี ระหวางจัดทํา พจนานุกรมหมวดธรรม ฉบับปจจุบนั อยูน ี้ พิจารณาเห็นวาหมวดธรรม
หลายหมวดแมยงั ไมจาเป
ํ นสําหรับคนทัว่ ไปทีจ่ ะตองรูก จ็ ริง แตมคี วามสําคัญเกือ้ กูลแกการศึกษาธรรมวินยั มาก
ไมอาจตัดหมวดธรรมเหลานัน้ ทิง้ ไปได อีกอยางหนึง่ ทีค่ ดิ ไวเดิมวาจะแสดงความหมายของหัวขอธรรมแตเพียง
สัน้ ๆ พออางอิงไดเทานัน้ ครัน้ ลงมือทําก็เห็นไปวาไหนๆ มีหนังสือนีแ้ ลวก็ควรใหสาเร็
ํ จประโยชนพอแกจะใชการที
เดียว ขอธรรมใดใหเพียงความหมาย ยังไมอาจเขาใจชัดได ก็ไดทาไขความโดยสรุ
ํ
ปสาระทีค่ วรรูเ กีย่ วกับขอธรรม
นัน้ ไวจนคลุมความ การทีเ่ ปนเชนนี้ ไดทาให
ํ พจนานุกรมหมวดธรรม มีขนาดหนามาก เมือ่ รวมเขากับ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ เดิม แทนทีจ่ ะเปนสวนประกอบชวยเสริมหรือเปนสวนรวม กลับกลายเปน
สวนหลักไป แมถงึ พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ นัน้ เอง ก็ไดขยายตัวออกไปมากอยูแ ลว เมือ่ ทัง้ สอง
สวนทีข่ ยายตัวมารวมกันเขา จึงทําใหหนังสือมีขนาดใหญเกินความตัง้ ใจเดิม
ภาคที่ ๓ ของหนังสือนี้ คือ พจนานุกรมพุทธศาสตร อังกฤษ–ไทย เปนสวนทีจ่ ดั ทําขึน้ ใหมในการพิมพ
ครัง้ นี้ โดยพิจารณาเห็นวา เมือ่ มีภาคไทย–อังกฤษแลว ก็ควรมีภาคอังกฤษ–ไทยขึน้ ดวยเปนคูก นั เพือ่ ใหใช
ประโยชนไดครบถวน แตภาคอังกฤษ–ไทยทีท่ านี
ํ ้ ถือเปนเพียงสวนประกอบเทานัน้ เพราะปญหาสําคัญของนัก
ศึกษาและนักเผยแพรพระพุทธศาสนา อยูท ตี่ อ งการทราบวาศัพทธรรมหรือศัพทพระพุทธศาสนาคํานีๆ้ จะใช

๑๕

ภาษาอังกฤษวาอยางไร ซึง่ พจนานุกรมภาคที่ ๒ จะเปนทีป่ รึกษาชวยบอกหรือหาคําใชทเี่ หมาะสมเสนอให สวน
พจนานุกรมภาคที่ ๓ ทําหนาทีเ่ พียงรวบรวมศัพทภาษาอังกฤษ ทีใ่ ชกบั ศัพทธรรมลงตัวอยูแ ลวบาง ทีม่ ผี คู ดิ ขึน้
ลองใชแลวและดูเหมาะสมดีบา ง นํามาแสดงใหทราบวา ผูท ใี่ ชคาภาษาอั
ํ
งกฤษคํานัน้ มุง หมายถึงขอธรรมอะไร
สวนมากจึงเปนคําตอคํา ไมกนิ เนือ้ ทีม่ าก พจนานุกรมภาคที่ ๓ นี้ สามารถจํากัดขนาดใหอยูใ นกําหนดทีต่ งั้ ใจไว
เดิมได ไมขยายตัวเกินไป
เพราะเหตุทมี่ คี วามเปนมาตางหากกันเชนนี้ สวนทัง้ ๓ ของพจนานุกรมจึงมีลกั ษณะเปนอิสระจากกัน ไม
จํากัดอยูใ นขอบเขตเดียวกัน หรือในขอบเขตของกันและกัน เชน ความหมายภาษาอังกฤษของขอธรรมเดียวกัน
ทีแ่ สดงใน พจนานุกรมหมวดธรรม กับใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ อาจตรงกันเฉพาะนัยทีน่ ยิ มใช
ยุตแิ ลว แตนยั อืน่ ๆ ทีเ่ สนอแนะไวอาจมีแปลกจากกันได ขอธรรมบางอยางไมไดเก็บไวใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ ไมเปนขอธรรมทีอ่ ยูใ นระดับอันควรทราบ แตปรากฏใน พจนานุกรมหมวดธรรม เพราะเปน
ขอยอยของหมวดธรรมบางหมวด จําเปนตองติดเขาไปอยูเ อง ดังนีเ้ ปนตน ลักษณะทีเ่ ปนอิสระจากกันเชนนี้ นับ
ไดวา มีผลดีมากกวาผลเสีย เพราะกลับเปนสวนทีม่ าเสริมกัน ชวยใหสมบูรณและอํานวยประโยชนมากยิง่ ขึน้ เชน
เมือ่ คนหาความหมายของขอธรรมขอใดขอหนึง่ ในพจนานุกรมภาคที่ ๒ (ไทย–อังกฤษ) ไดแลว อาจเปดดูขอ
ธรรมนัน้ ในสารบัญคนคําของพจนานุกรมภาคที่ ๑ (หมวดธรรม) แลวหาความหมายไดเพิม่ ขึน้ อีก ขอธรรมใดไมมี
ในพจนานุกรมภาคที่ ๒ เมือ่ เปดดูสารบัญคนคําในภาคที่ ๑ อาจหาพบก็ได นอกจากนัน้ ยังชวยใหไมตอ งลงพิมพ
ความหมายซํากั
้ นทัง้ หมด ซึง่ ทําใหเปลืองเนือ้ ทีม่ ากขึน้ อีกดวย อยางไรก็ดี ความเปนอิสระจากกันเชนนี้ แมจะมี
ผลดีบางประการ แตกย็ งั ถือวาเปนขอบกพรองอยางหนึง่ ซึง่ ในการพิมพคราวตอๆ ไปถามีเวลา จะไดใชระบบ
อางอิงภายในเขาชวยเพิม่ ขึน้ อีก เพือ่ ใหงานทัง้ สามภาคประสานเปนชุดเดียวกันโดยสมบูรณ และสามารถรักษา
ลักษณะทีใ่ หผลดีไวได พรอมทัง้ แกไขมิใหมขี อ บกพรองทีเ่ กิดจากความซําซาก
้ เปนตน
ดังไดกลาวแลว หนังสือนีเ้ ดิมตัง้ ใจทําเปนฉบับเล็ก เพราะหากมีเวลาเพียงพอ จะไดจดั ทําฉบับพิสดารที่
คางอยูใ หเสร็จสิน้ ตอไป แตบดั นีห้ นังสือฉบับเล็กนีไ้ ดขยายตัวออกมากจนมีขนาดใหญยากทีจ่ ะนําติดตัวไปใชเปน
ประจําตามความตัง้ ใจเดิม ในการแกปญ
 หานีไ้ ดใชระบบการพิมพเขาชวย โดยถายยอลงจากตนฉบับเรียงพิมพ
เหลือเพียง ๒ ใน ๓ สวน จะยอเล็กกวานีต้ วั อักษรก็จะเล็กเกินไป จนทําใหเกิดความยากลําบากแกผใู ชจานวน
ํ
มาก ทําอยางนีถ้ งึ แมจะไมไดหนังสือขนาดเล็กเทาทีต่ งั้ ใจเดิม ก็พอชวยใหใชไดสะดวกขึน้ มาก และในเวลาเดียว
กันก็ทาให
ํ ไดหนังสือขนาดกะทัดรัดทีจ่ เุ นือ้ ความยิง่ กวาปกติเปนอันมาก
การจัดพิมพหนังสือนี้ นับแตจดั เตรียมตนฉบับเพือ่ สงโรงพิมพในปลายป พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงตีพมิ พเสร็จ
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ภาค 1

พจนานุกรมพุทธศาสตร
หมวดธรรม

◉
Part I

Dictionary of
Numerical Dhammas

คําชี้แจงการใชพจนานุกรมหมวดธรรม
ก. หลักการในการรวบรวมธรรม
1. หมวดธรรม คือ หลักธรรมทีแ่ สดงไวโดยมีจานวนหั
ํ
วขอเปนชุดๆ ชุดหนึง่ ๆ เรียกวาหมวดธรรมหนึง่ ๆ
หมวดธรรมเหลานีเ้ ปนคําสอนในพระพุทธศาสนาเพียงสวนหนึง่ เทานัน้ นอกจากคําสอนประเภทหมวด
ธรรมแลว ยังมีคาสอนประเภทคาถาภาษิ
ํ
ต ธรรมกถา และโอวาทานุศาสนีตา งๆ อีกเปนอันมาก ผูท ี่
ตองการรูจ กั พระพุทธศาสนาอยางกวางขวางทัว่ ถึง จึงควรศึกษาคําสอนประเภทอืน่ ๆ นอกจากหมวด
ธรรมดวย อยางไรก็ดี การศึกษาหมวดธรรมเหลานีน้ บั วาสําคัญและมีประโยชนอยางมาก เพราะเปน
คําสอนประเภทประมวลขอสรุป มีอรรถกวางขวาง และถูกยกขึน้ อาง หรือเปนขอปรารภในการแสดง
คําสอนประเภทอืน่ ๆ อยูเ นืองๆ
2. หมวดธรรมมีอยูม ากมาย แตเฉพาะทีแ่ สดงในหนังสือนี้ ไดคดั เลือกและรวบรวมไวเพียงสวนหนึง่ โดย
ถือหลักเกณฑทสี่ าคั
ํ ญคือ
1) มุง เอาหมวดธรรมทีม่ าในพระไตรปฎกโดยตรงเปนพืน้ สวนทีม่ าในคัมภีรอ นื่ พยายามจํากัดเฉพาะ
คัมภีรส าคั
ํ ญในระดับรองลงมา ทีน่ ยิ มนับถือ ใชศกึ ษาและอางอิงกันอยูท วั่ ไปในวงการศึกษาพระ
พุทธศาสนา
2) มุง เอาหมวดทีแ่ สดงหลักธรรมโดยตรง ใหสมกับชือ่ ทีเ่ รียกวา “หมวดธรรม” หลีกเลีย่ งหมวดทีเ่ ปน
เพียงเกร็ดความรู หรือคําแถลงเรือ่ งราวอืน่ ๆ เวนแตจะเปนเรือ่ งทีส่ มั พันธกบั หลักธรรมอยางใกลชดิ
3) คัดเอาเฉพาะหมวดธรรมทีค่ วรรูห รือทีต่ อ งรู โดยฐานเปนหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาบาง เปน
หลักทีเ่ ห็นวานารูแ ละมีประโยชนมากบาง เปนหลักทีใ่ ชหรืออางอิงอยูเ สมอ หรือรูจ กั กันอยูท วั่ ไป
บาง เปนหลักทีท่ า นกําหนดใหเรียนในหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบตางๆ ในประเทศ
ไทยบาง
ข. การจัดลําดับ
3. การจัดลําดับหมวดธรรม
– จัดตามลําดับเลขจํานวนกอน รวมหมวดธรรมทีม่ จี านวนหั
ํ
วขอเทากันเขาไวเปนกลุม เดียวกันเรียง
จากกลุม ทีม่ จี านวนน
ํ
อยไปหากลุม ทีม่ จี านวนมากตามลํ
ํ
าดับ เปนหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 ฯลฯ
จนถึงหมวดเกินสิบ
– ในหมวดเลขเดียวกัน เรียงตามลําดับอักษร ตามอักขรวิธใี นภาษาไทย
1) หมวดธรรมทีม่ ลี าดั
ํ บอักษรหางกัน แตเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วพันหรือควบคูก นั เมือ่ ถึงลําดับอักษรของ
หมวดหนึง่ แลว นําอีกหมวดหนึง่ มาตอในลําดับถัดไปทันทีโดยไมคานึ
ํ งถึงลําดับอักษร เชน [67]
กุศลมูล 3, [68] อกุศลมูล 3; [80] ทุจริต 3, [81] สุจริต 3 เปนตน
2) หมวดธรรมทีม่ เี ลขจํานวนตางกัน แตเปนเรือ่ งอยางเดียวกัน อาจจัดเรียงรวมไวในหมวดเลขเดียว
กัน ตอกันไป โดยไมคานึ
ํ งถึงลําดับเลขหมวด ในกรณีเชนนี้ จะถือหมวดธรรมทีส่ าคั
ํ ญหรือรูจ กั กัน
มากเปนหลัก เชน [303] พุทธคุณ 9, [304] พุทธคุณ 2, [305] พุทธคุณ 3, [306] ธรรมคุณ 6,
[307] สังฆคุณ 9 เปนตน
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ในกรณีของขอยกเวน 2 ขอนี้ หมวดธรรมทีผ่ ดิ ลําดับ ใหถอื เปนหมวดธรรมพวง ไมกระทบกระเทือนตอ
ลําดับอักษรตามปกติ ซึง่ จะจัดตอไปจากหมวดธรรมทีอ่ ยูข า งหนา นอกจากนัน้ หมวดธรรมทีผ่ ดิ ลําดับ
เหลานี้ จะมีชอื่ เรียงอยูใ นตําแหนงทีเ่ ปนลําดับตามปกติของมันเองอีกสวนหนึง่ ดวย แตในตําแหนงปกติ
นัน้ จะไมนบั เลขลําดับ (ในวงเล็บสําหรับใสเลขลําดับ จะใสรปู , ไวแทนชองวาง) และไมมรี ายละเอียด มี
เพียงคําอางบอกตําแหนงทีจ่ ะพึงคนตอไป ซึง่ ชวยโยงถึงกันใหผใู ชหนังสือคนหาไดโดยสะดวกจากทุกดาน
ตัวอยาง: [,,] สุจริต 3 ดู [81] สุจริต 3
[,,] พุทธคุณ 2 ดู [304] พุทธคุณ 2
สุจริต 3 เปนชือ่ ของธรรมหมวดทีเ่ ปนคูป ฏิปก ษกบั ทุจริต 3 จึงนําไปเรียงไวตอ จากหมวด ทุจริต 3
เนือ่ งจากอักษร ท อยูก อ นอักษร ส
สวน พุทธคุณ 2 อยูใ นกลุม เดียวกับ พุทธคุณ 9 แตมจี านวนต
ํ
างกัน จึงนําไปเรียงไวตอ จากหมวด
พุทธคุณ 9 อันเปนหมวดธรรมทีถ่ อื เปนหลัก
4. หมวดธรรมทีม่ หี ลายชือ่ ถือเอาชือ่ ทีม่ าในบาลีเปนหลัก ใหรายละเอียดไวทเี่ ดียว แตชอื่ อืน่ ๆ ก็เรียงไว
ในตําแหนงที่ถูกตองตามลําดับอักษรและลําดับเลขหมวดดวย โดยไมนับเลขลําดับ และไมมีราย
ละเอียด เพียงใสเครือ่ งหมาย , ไวในวงเล็บขางหนา และมีคาอ
ํ างบอกตําแหนงชือ่ ทีม่ รี ายละเอียดอัน
พึงจะคนตอไป เปนการเชือ่ มโยงถึงกันใหคน ไดจากทุกดาน
ตัวอยาง: [,,,] สมบัตขิ องอุบาสก 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7
สมบัตขิ องอุบาสก 7 กับ อุบาสกธรรม 7 เปนชือ่ ของธรรมหมวดเดียวกัน แสดงรายละเอียด
เฉพาะที่ อุบาสกธรรม 7 แหงเดียว สวนชือ่ สมบัตขิ องอุบาสก 7 ไดเรียงไวดว ย แตใหดรู ายละเอียด
ที่ อุบาสกธรรม 7
5. ตัวเลขทีอ่ า งอิงในหนังสือนีท้ งั้ หมด หมายถึงเลขลําดับ (คือเลขขอ) ของหมวดธรรม ไมใชเลขหนา เวน
แตจะมีคาบอกกํ
ํ
ากับไวเปนอยางอืน่
อนึง่ ในเนือ้ หนังสือ ใชตวั เลขอารบิกทัง้ หมด เพือ่ ใหผใู ชภาคภาษาอังกฤษสามารถใชประโยชน
รวมดวยโดยสะดวก
ค. ความหมายและคําอธิบาย
6. หนังสือนีไ้ มใชหนังสืออธิบายธรรมจําเพาะอยาง แตเปนหนังสืออางอิงวาดวยหลักธรรมทัว่ ไป จําตอง
สงวนเนือ้ ที่ และแสดงอรรถาธิบายทีก่ ระชับรัดกุม จึงพยายามหลีกเลีย่ งการอธิบาย แสดงไวแตเพียง
คําจํากัดความและความหมายเปนสําคัญ
1) ภาคภาษาไทย: ความหมายมักแสดงไวหลายๆ นัย เพือ่ เสริมความเขาใจใหชดั ขึน้ และเพือ่ เลือกใช
ไดอยางเหมาะสมแกกรณี
ขอธรรมบางขอมีคาแปลโดยพยั
ํ
ญชนะ ในกรณีเชนนี้ ความหมายทีเ่ ปนคําแปลโดยพยัญชนะนัน้
จะถูกเรียงไวกอ นความหมายอืน่
ความหมายทีแ่ สดงไวหลายนัย มักมีทงั้ ความหมายอยางสัน้ และความหมายอยางยาว ทัง้ นีม้ งุ
เพือ่ ประโยชนทงั้ ในทางความเขาใจและในการใชงาน
ขอธรรมบางอยางจําเปนตองอธิบาย เพือ่ ใหเขาใจชัดเจน ในกรณีเชนนีไ้ ดพยายามอธิบายใหสนั้
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ทีส่ ดุ โดยทําเปนไขความออกจากความหมายของขอธรรมนัน้ ๆ และใหครอบคลุมเนือ้ หาสมบูรณในตัว
เสร็จสิน้ ไปในแตละขอ ไมใชวธิ อี ธิบายรวมทัง้ หมด แตถา มีขอ สังเกตหรือคําชีแ้ จงกวางๆ สําหรับทัง้
หมวดก็ไดนาไปเขี
ํ
ยนไวในตอนทายของหมวดธรรมนัน้ หมวดธรรมทีต่ อ งอธิบายพึงเห็นตัวอยางเชน
[85] ธรรม 3, [107] วิโมกข 3, [285] วิสทุ ธิ 7, [311] วิปส สนาญาณ 9 เปนตน
2) ภาคภาษาอังกฤษ: ความหมายในภาษาอังกฤษมุง เพียงใหเปนสวนประกอบสําหรับชวยเหลือนัก
ศึกษาในการศึกษาคนควาใหกวางขวางออกไป หรือเปนสือ่ ถายทอดความรูเ ทานัน้ ไมไดมงุ ใหเปนหลัก
ของหนังสือนี้ โดยปกติในภาคภาษาอังกฤษจะไมมคี าอธิ
ํ บายเลย มีเพียงความหมายสัน้ ๆ ซึง่ โดยมาก
เปนความหมายในรูปคําแปล
ขอธรรมใดมีคาแปลหรื
ํ
อความหมายในภาษาอังกฤษที่ใชกันลงยุติแลวหรือนิยมใชกันแพรหลาย
ในหมูน กั ศึกษาพระพุทธศาสนาแลว ก็ไดนาเอาคํ
ํ
าแปลหรือความหมายนัน้ มาลงไว โดยถือเปนอิสระ
จากความหมายในภาคภาษาไทย สวนขอธรรมใดความหมายในภาษาอังกฤษยังมีปญ
 หา ไมเปนทีย่ ตุ ิ
หรือยังไมสเู ปนทีร่ จู กั ทัว่ ไป ก็ไดพยายามตรวจสอบ เลือกสรร หรือคนหาคํามาใชใหตรงกับความเขาใจ
ในภาคภาษาไทยใหมากทีส่ ดุ
คําแปลและความหมายขอธรรมตางๆ ในภาคภาษาอังกฤษสวนมาก ไมตรงกับคําแปลหรือความ
หมายทีใ่ ชในพระไตรปฎกแปลฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ (The Pali Text Society) ทัง้
นีเ้ พราะไดมกี ารคิดคนสรรหาคําแปลศัพทธรรมตางๆ ในหมูน กั ปราชญนกั ศึกษาพระพุทธศาสนากาว
หนาตอมาอีกมากภายหลังเวลาทีพ่ มิ พพระไตรปฎกแปลฉบับภาษาอังกฤษนัน้ แลว
อนึง่ คําบาลีอกั ษรโรมันในวงเล็บตอทายชือ่ หมวดธรรม หรือขอธรรมนัน้ ๆ ไดแสดงไว โดยมุง ให
ผูใ ชรจู กั รูปเดิมของศัพทนนั้ ๆ ในภาษาบาลี ถาเปนคําสมาสคือมีหลายคําประกอบกัน ก็มงุ ใหกาหนด
ํ
แยกไดงา ยวามีคาอะไรประกอบอยู
ํ
บ า งเทานัน้ มิไดมงุ แสดงรูปทีใ่ ชจริงในประโยคภาษาบาลี ดังนัน้
ก) ทีใ่ ดตองการใหเห็นรูปศัพทของคําทีม่ าประกอบกัน ก็จะใสยตั ภิ งั ค หรือ hyphen (-) แทรกไว
ใหดงู า ย ทีใ่ ดเห็นวาเปนคําทีใ่ ชรวมกันเปนปกติ ก็ไมแยก
ข) เมือ่ แยกคําโดยใชยตั ภิ งั คแลว ก็ไมเติมพยัญชนะซอน (สังโยค) ตามหลักสนธิ
ตัวอยาง: ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ บาลีเปน ปฺจกฺขนฺธ ประกอบดวย ปฺจ + ขนฺธ ถาเขียนเปนคํา
บาลีอกั ษรโรมัน ตามทีใ่ ชจริงในประโยค ก็เปน Pa¤cakkhandha คือเขียนติดตอกันและมีพยัญชนะ
ซอน ไดแก k แทรกเขามา แตในพจนานุกรมฯ นีเ้ ขียนใหผศู กึ ษากําหนดแยกไดงา ย เปน Pa¤cakhandha
สังวรปธาน บาลีนยิ มเขียนเปน สํวรปฺปธาน ประกอบดวย สํวร + ปธาน ถาเขียนเปนคําบาลี
อักษรโรมัน ตามทีใ่ ชในประโยค ก็เปน Sa§varappadhàna แตในพจนานุกรมฯ นีเ้ ขียนเปน Sa§
vara-padhàna
นอกจากนี้ ขอความหรือถอยคํา ทีอ่ ยูใ นชุดเดียวกัน หรือเปนเรือ่ งทํานองเดียวกัน และเรียงอยู
ตอเนือ่ งกัน ถามีสว นทีซ่ าตรงกั
ํ้
น อาจใชเครือ่ งหมาย tilde (~) แทนความหรือคําสวนหรือทอนทีซ่ าํ้
ตรงกันนัน้ เพือ่ ประหยัดเนือ้ ที่ และชวยไมใหดลู านตา เชน A¤¤asamàna-cetasika; Pakiõõaka-~;
Akusala-~ พึงทราบและนําไปใชในรูปที่เปนคําเต็มวา A¤¤asamàna-cetasika; Pakiõõakacetasika; Akusala-cetasika ดังนีเ้ ปนตน (หลักขอนีน้ ามาใช
ํ
กบั พากยภาษาไทยดวยบาง เชน ความ
หวัง, ~ใฝหา หมายถึงคําเต็มวา ความหวัง, ความใฝหา)
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ง. ทีม่ าของหมวดธรรม
7. หมวดธรรมสวนมากมีทมี่ าหลายแหง ถาเปนหมวดธรรมพืน้ ๆ ไมจาเป
ํ นตองคนหาคําอธิบายแปลกๆ
ออกไป ไดแสดงทีม่ าไวแตพอเปนตัวอยาง ถาเปนหมวดธรรมทีช่ วนใหคน หาคําอธิบายเทียบเคียงอยาง
กวางขวาง ไดแสดงทีม่ าไวหลายแหง หมวดธรรมบางหมวดหาทีม่ ายาก ไดพยายามนํามาแสดงไวเทาที่
จะหาได อยางไรก็ตาม ในการพิมพครัง้ แรก คงจะบกพรองในเรือ่ งนีบ้ า ง เพราะบางหมวดทีท่ าในระยะ
ํ
แรก ยังไมไดคานึ
ํ งถึงความมุง หมายขอนี้ คิดแตเพียงจะแสดงทีม่ าพอเปนตัวอยางเทานัน้
ในกรณีมที มี่ ามากมายหลายแหง ทัง้ ในพระไตรปฎกและคัมภีรร นุ หลัง ถือเอาพระไตรปฎกเปน
หลัก สวนทีม่ าในคัมภีรร นุ หลังมีอรรถกถาเปนตน ถาไมมเี หตุผลสมควร อาจไมแสดงไวเลย เพราะถือ
เปนการเกินจําเปน
8. ทีม่ าทัง้ หลายไดแสดงไวทงั้ ฝายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ สะดวกแกนกั ศึกษาและนักคนควาโดย
ทัว่ ไป ผูใ ชควรสังเกตดวยวา ทีม่ าใดเปนคัมภีรใ นพระไตรปฎกหรือคัมภีรส มัยหลัง เพือ่ จะไดรจู กั หัวขอ
ธรรมตางๆ อยางถูกตองชัดเจนยิง่ ขึน้ เฉพาะทีม่ าในพระไตรปฎก ฝายภาษาไทยหมายเอาพระไตรปฎก
บาลีอกั ษรไทย ฉบับสยามรัฐ ชุด 45 เลมจบ การอางใชระบบ เลม/ขอ/หนา
ตัวอยาง: ขุ.อิต.ิ 25/195/237 = ขุททฺ กนิกาย อิตวิ ตุ ตฺ ก พระไตรปฎกเลม 25 ขอ 195 หนา 237
การอางที่มาโดยระบบนี้ชวยอํานวยความสะดวกแกผูมีพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย 25
พุทธ-ศตวรรษ สามารถใชรว มไดดว ย โดยเฉพาะฉบับทีก่ รมการศาสนาจัดพิมพใหม มี 45 เลมจบ เลข
เลมและเลขขอตรงกันใชรว มกันได แปลกเฉพาะเลขหนาซึง่ ใชกนั ไมได (ความจริง การอางแตเลมกับ
ขอเทานัน้ ก็เพียงพออยูแ ลว)
พระไตรปฎกฝายภาษาอังกฤษ หมายเอาฉบับบาลีอกั ษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ (The Pali
Text Society) ในประเทศอังกฤษ ระบบการอางใชอยางทีน่ ยิ มกันทัว่ ไป
อักษรยอบอกชือ่ คัมภีรท มี่ าตางๆ และคัมภีรใ ดอยูใ นพระไตรปฎกหรือเปนคัมภีรส มัยหลัง ไดทาํ
บัญชีไวเปนสวนหนึง่ ตางหากแลว ทัง้ ผายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [ดูหนา 7–10 ]
จ. สารบัญและดัชนี
9. นอกจากสารบัญทัว่ ไป แลว ในหนังสือนีย้ งั มีสารบัญละเอียดและดัชนีตา งๆ อีก เพือ่ ชวยใหการศึกษา
คนควาหลักธรรมสะดวกและไดผลดียงิ่ ขึน้ สารบัญและดัชนีทงั้ หลายจัดทําไวเพือ่ สนองความมุง หมาย
ตางๆ ดังนี้
1) สารบัญหมวดธรรม แสดงหมวดธรรมทัง้ หมดครบจํานวนและตรงตามลําดับในหนังสือ สารบัญนี้
จะชวยใหคน หาหมวดธรรมทีป่ ระสงคไดสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ และทําใหสามารถสํารวจเทียบเคียง
และเชือ่ มโยงหมวดธรรมตางๆ ไดงา ยขึน้
2) สารบัญประเภทธรรม นําเอาหมวดธรรมทัง้ หมดมาจัดรวมพวกใหม แยกเปนประเภทๆ ตามเนือ้
หาและคุณคาในการปฏิบตั ิ สารบัญนีจ้ ดั ทําไวอยางเสนอแนะพอเปนแนว แตมนั่ ใจวาจะเปนเครือ่ ง
ชวยในการศึกษาคนควาและเลือกสรรหลักธรรมไปใชประโยชนไดเปนอยางมาก
3) ดัชนีคน คํา คือดัชนีทจี่ ดั ทําไวทา ยพจนานุกรมภาคที่ 1 ทัง้ หมด นําเอาขอธรรมทัง้ หมด ทัง้ ทีเ่ ปน
หมวดธรรมซึง่ มีเลขจํานวนตางๆ กันก็ดี หัวขอยอยทัง้ หลายทีเ่ ปนสวนประกอบของหมวดธรรม
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ตางๆ ก็ดี นํามาจัดเรียงใหมตามลําดับอักษรเปนชุดเดียวกันทัง้ หมด พรอมดวยลําดับเลขหมวดทัง้
ปวงทีจ่ ะพึงคนหาขอธรรมนัน้ ๆ ได ผูท ที่ ราบเพียงชือ่ หมวดธรรมแตไมทราบจํานวนหัวขอก็ดี ผูท ี่
ทราบแตเพียงขอยอยขอใดขอหนึง่ แตจาชื
ํ อ่ หมวดธรรมไมไดกด็ ี ผูท ตี่ อ งการศึกษาขอธรรมขอใด
ขอหนึง่ ใหกวางขวางออกไปก็ดี ผูท ตี่ อ งการทราบความหมายของศัพทธรรมคําใดคําหนึง่ โดยเฉพาะ
หรือตองการใชหนังสือนี้อยางพจนานุกรมสามัญก็ดี ยอมใชดัชนีคนคํานี้สนองความตองการได
สําเร็จความประสงคอยางรวดเร็ว
อนึง่ คําบางคําเขียนไดหลายอยาง แตในดัชนีคน คํา เรียงไวอยางเดียว เชนจาตุมหาราชิกา
(เขียน จาตุมมหาราชิกา ก็ได) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (เขียน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ หรือ
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ก็ได) พึงถือวาเปนรูปทีถ่ กู ตองดวยกัน ตามหลักการเขียนคําทีเ่ ปนธรรม
บัญญัตใิ นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2525 เมือ่ พบคําทีเ่ ขียนในรูป
อืน่ ซึง่ หาไมพบในดัชนีคน คํา พึงเทียบเคียงตามหลักภาษา ใหไดรปู ทีค่ น ไดในดัชนีคน คํานี้
ในการพิมพครัง้ ที่ 4 (พ.ศ. 2527–2528) ไดยา ยดัชนีคน คํามาไวตน เลม เพือ่ ใหใชงา ยยิง่ ขึน้ และได
เพิม่ ดัชนีคาบาลี
ํ อกั ษรโรมัน (Index of Pàli Terms) เขามา เพือ่ ประโยชนแกผใู ชภาคภาษาอังกฤษ
เมือ่ ใชหนังสือนี้ พึงใชสารบัญและดัชนีตา งๆ ใหเปนประโยชนเสมอ โดยเฉพาะควรใชเปนทีป่ รึกษา
อันดับแรกกอนสิง่ อืน่

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.
ขุ.ธ.
ขุ.ปฏิ.
ขุ.เปต.
ขุ.พุทฺธ.
ขุ.ม.,ขุ.มหา.
ขุ.วิมาน.
ขุ.สุ.
ขุทฺทก.อ.
จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.
ที.อ.
ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.
ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.

ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
ขุทฺทกปา อฏกถา
(ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปฏก อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏกถา
เถรคาถา อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ทีฆนิกาย อฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี)
ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค
ธมฺมปทฏกถา
นิทฺเทส อฏกถา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปฺจปกรณ อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา
(สทฺธมฺมปกาสินี)
เปตวตฺถุ อฏกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏกถา
(มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏกถา (ปปฺจสูทนี)

* คัมภีรชั้นฎีกาแสดงไวขางตนเฉพาะที่ใชกันอยูในวงการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย สวนที่นอกจากนี้ไมแสดงไว พึงเขาใจ
เอง ตามแนววิธีในการใชอักษรยอสําหรับอรรถกถา ที่นาํ อ. ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เชน ที.อ., ม.อ.,
สํ.อ. เปนตน (ในกรณีของฎีกา ก็นํา ฏี. หรือ ฏีกา ไปตอ เปน ที.ฏี. หรือ ที.ฏีกา เปนตน)
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ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.
มงฺคล.
มิลินฺท.
วินย.
วินย.อ.

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก
มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปฺหา
วินยปฏก
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.
AA.
Ap.
ApA.
Bv.
BvA.
Comp.
Cp.
CpA.
D.
DA.
DAò.
Dh.
DhA.
Dhtk.
DhtkA.
Dhs.
DhsA.
It.
ItA.
J.
Kh.
KhA.
Kvu.
KvuA.
M.
MA.
Miln.
Nd 1
Nd 2
NdA.
Nett.

Aïguttaranikàya (5 vols.)
Aïguttaranikàya Aññhakathà
(Manorathapåraõã)
Apadàna (Khuddakanikàya)
Apadàna Aññhakathà
(Visuddhajanavilàsinã)
Buddhava§sa (Khuddakanikàya)
Buddhava§sa Aññhakathà
(Madhuratthavilàsinã)
Compendium of Philosophy
(Abhidhammatthasaïgaha)
Cariyàpiñaka (Khuddakanikàya)
Cariyàpiñaka Aññhakathà
(Paramatthadãpanã)
Dãghanikàya (3 vols.)
Dãghanikàya Aññhakathà
(Sumaïgalavilàsinã)
Dãghanikàya Aññhakathà òãkà
(Lãnatthapakàsinã)
Dhammapada (Khuddakanikàya)
Dhammapada Aññhakathà
Dhàtukathà (Abhidhamma)
Dhàtukathà Aññhakathà
(Paramatthadãpanã)
Dhammasaïgaõã (Abhidhamma)
Dhammasaïgaõã Aññhakathà
(Aññhasàlinã)
Itivuttaka (Khuddakanikàya)
Itivuttaka Aññhakathà
(Paramatthadãpanã)
Jàtaka (including its Aññhakathà)
Khuddakapàñha(Khuddakanikàya)
Khuddakapàñha Aññhakathà
(Paramatthajotikà)
Kathàvatthu (Abhidhamma)
Kathàvatthu Aññhakathà
(Paramatthadãpanã)
Majjhimanikàya (3 vols.)
Majjhimanikàya Aññhakathà
(Papa¤casådanã)
Milindapa¤hà
Mahàniddesa (Khuddakanikàya)
Cåëaniddesa (Khuddakanikàya)
Niddesa Aññhakathà
(Saddhammapajjotikà)
Nettipakaraõa

Pañ.
PañA.

Paññhàna (Abhidhamma)
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] ธรรมทําใหงาม 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

13
[,,,] 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]
[,,,] กําลัง 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]
[,,,] ประโยชนทคี่ วรถือเอาจากโภคทรัพย 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. ธรรมที่เปนหลักการสําคัญ*
(จัดโดยสงเคราะหในอริยสัจจ 4)
ก. ปริญไญยธรรม และธรรมที่
เกี่ยวของ
[76] ไตรลักษณ
[79] ทุกขตา 3
[86] ธรรมนิยาม 3
[148] ธาตุ 6
[216] ขันธ 5
[223] นิยาม 5
[341] อายตนะ 12
ข. ปหาตัพพธรรม และธรรมทีเ่ กีย่ ว
ของ
[66] กรรม 3
[74] ตัณหา 3
[91] ปปญจธรรม 3
_______________
*การจัดหมวดหมูในที่นี้มิใชเปนการจัด

อยางละเอียด และไมเครงครัด แตมงุ
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาเปน
สําคัญ (ธรรมใน I.1 นํามาจัดเขาเปน
หมวดตางๆ ของ I.2 ไดดว ย แตไม
ตองการใหซาํ้ จึงจัดไวทเี่ ดียว)

[68] อกุศลมูล 3
[135] อาสวะ 3
[136] อาสวะ 4
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12
[350] ปจจัย 24
ค. สัจฉิกาตัพพธรรม และธรรมที่
เกีย่ วของ
[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. ภาเวตั พ พธรรม ธรรมที่ พึ ง
ปฏิบตั ิ (ไมจดั ตามลําดับจํานวน)
[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. ธรรมสําหรับทุกคน
1. ธรรมเพื่อเปนคุณสมบัติของ
สัปปุรสิ ชน (หรือธรรมเพือ่ เสริม

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] ธรรมทําใหงาม 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 .ธรรมเพื่ อ ความดี ง ามแห ง
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 าหรั บ คฤหั ส ถ ห รื อผู 
ครองเรือน
1. ธรรมเพื่อชีวิตครอบครัว
[90] บุตร 3
[131] อัคคิ 32
[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
[139] ฆราวาสธรรม 4
[183] สมชีวิธรรม 4
[282] ภรรยา 7
2 . ธรรมเพื่ อ ความสั ม พั น ธ ใ น
สังคม
[131] อัคคิ 32
[139] ฆราวาสธรรม 4
[158] ประมาณ 4
[168] มิตรเทียม 4
[169] มิตรแท 4
[265] ทิศ 6
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7
3 . ธรรมเพื่ อ ความอยู  ดี ท าง
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 คื อ 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. ธรรมสําหรับภิกษุสงฆ
1. ธรรมเพื่อความดีงามในฐาน
เปนภิกษุ
[26] ธุระ 2
[159] ปจจัย 4
[160] ปาริสุทธิศีล 4
[175] วิบัติ 41
[202] อปสเสนธรรม 4
[203] อริยวงศ 4
[210] อันตรายของภิกษุใหม 4

20
[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
สําเร็จในฐานเปนผูสั่งสอน
[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 (ขอที่ 1)
[146] ธาตุ 4
[148] ธาตุ 6
[157] ปรมัตถธรรม 4
[185] สังขาร 4
[204] อริยสัจจ 4 (ขอที่ 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. สภาวะอั น เป น โทษ อกุ ศ ลธรรมอันพึงละ
[5] กาม 2 (ขอที่ 1)
[13] ทิฏฐิ 2

21
[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 (ขอที่ 2)
[206] ธรรม 4 (ขอที่ 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. หลัก วิธกี าร ขอปฏิบตั ิ อุปกรณ
และคุณสมบัติ ทีเ่ กือ้ หนุนการ
ปฏิบตั ิ
[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] อริยสัจจ 4 (โดยเฉพาะขอที่ 4)
[205] กิจในอริยสัจจ 4
[206] ธรรม 4 (ขอที่ 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. ผลสําเร็จของการปฏิบัติธรรม
และเครื่องกําหนดผลในการ
ปฏิบตั ิ
[8] ฌาน 2
[9] ฌาน 4
[10] ฌาน 8
[27] นิพพาน 2

22
[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 (ขอที่ 3)
[206] ธรรม 4 (ขอที่ 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. บุ ค คลผู  บ รรลุ ผ ลแห ง การ
ปฏิบตั ิ
[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] อาการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอน 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] หลักกําหนดธรรมวินัย 8
[295] หลักกําหนดธรรมวินัย 7
[302] นวังคสัตถุศาสน
[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10
[332] สัทธรรม 10
2. ศาสนคุณ
[94] ปาฏิหาริย 3
[96] พุทธจริยา 3
[126] อนุตตริยะ 3
[127] อนุตตริยะ 6
[134] อาการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอน 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] อาการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอน 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]

ดัชนีคนคํา
ตัวเลขที่อางหมายถึงเลขลําดับขอหมวดธรรมใน [ ]

กตญาณ
กตัญุตา
กตัญูกตเวที
กตัตตากรรม, ~วาปนกรรม
กถาวัตถุ
กถาวัตถุ 10
กรรม
กรรม 2
กรรม 3
กรรม 12
กรรมการณัปปตตะ
กรรมกิเลส 4
กรรมฐาน 2
กรรมฐาน 40
กรรมฐานกับจริต
กรรมนิยาม
กรรมปจจัย
กรรมภพ
กรรมวัฏฏ
กรรมวิปากญาณ
กรุณา
กรุณาคุณ
กลิ่น ดู คันธะ
กวฬิงการาหาร
กษัตริย
กสิณ 10
กงฺขํ วิหนติ
กังขาวิตรณวิสุทธิ
กัตตุกัมยตาฉันทะ
กัปปยะ
กปฺปยํ เทติ
กัมมสัทธา
กัมมัญญตา
กมฺมนฺตา, อนากุลา จ
กัมมัสสกตา

73
353
29
338
75
314
181, 259
4
66
338
84
137
36
354
262
176, 177, 223
340
340
105, 340
323
161, 355
304, 305
40, 212
173
315, 354
221
285
161
167
300
181
40
353
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

24
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
กําลัง 5 ของพระมหากษัตริย
กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา
กิจ 14 (ของวิญญาณ)
กิจ (ของกรรม)
กิจของสงฆ
กิจจญาณ
กิจในอริยสัจจ 4
กิริยาจิต 20
กิริยาจิตฺตํ
กิเลส 10
กิเลส 1500
กิเลสกาม
กิเลสปรินิพพาน
กิเลสมาร
กิเลสวัฏฏ
กิเลสวัตถุ 10
กุกกุจจะ
กุมภัณฑ
กุมภีลภัย
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
กุลมัจฉริยะ
กุลสตรี
กุเวร
กุศล
กุศลกรรม
กุศลกรรมบถ 10, ยอ
กุศลกรรมบถ 10, สมบูรณ
กุศลจิต 21 (37)
กุศลธรรม
กุศลมูล 3
กุศลวิตก 3
กุศลวิบากอเหตุกจิต 8
กุสลธัมมานุโยค
กุสลสฺสูปสมฺปทา
เกสปุตติยสูตร
เกียจครานการงาน
โกธะ

353
230
324
343
338
290
73
205
356
356
318
359
5
27
234
105, 340
318
225, 355
270
210
138
233
289
270
1, 2, 65, 317
4
319
320
356
85
67
69
356
2
97
317
200
308, 347

25
โกลังโกละ
โกศล 3
ขณิกสมาธิ
ขณิกาปติ
ขลุปจฉาภัตติกังคะ
ขัณฑผุลลปฏิสังขรกะ
ขัตติยะ
ขัตติยบริษัท
ขันติ
ขันติสังวร
ขนฺตี จ
ขันธ 5
ขันธกะ
ขันธปรินิพพาน
ขันธมาร
ขันธวินิมุต
ขิปฺปาภิฺา
ขีณาสวปฏิญญา
ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ
ขุททกาปติ
เขตสมบัติ
เขมํ
คณาปเทส
คติ 5
คติวิบัติ
คติสมบัติ
คนชวนฉิบหาย
คนดีแตพูด
คนธรรพ
คนงาน
คนปอกลอก
คนรับใช
คนหัวประจบ
คบคนชั่ว
ครุ

58
71
46
226
342
254
173, 339
152
24, 139, 325, 326, 353
243
353
216
75
27
234
216
154
180
75
75
226
115
353
166
351
176
177
168
168
270
265
168
265
168
200
279

ครุกกรรม
ครุกรณ
ครูอาจารย
คฤหัสถ
คหบดีบริษัท
คหปตัคคิ
คันถธุระ
คันธะ
คันธตัณหา
คันธธาตุ
คันธวิจาร
คันธวิตก
คันธสัญเจตนา
คันธสัญญา
คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา
คาถา
คารวะ หรือ คารวตา 6
คารโว จ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
คิลานสตุปปาทกะ
คิหิสุข 4
คุณบทของนิพพาน
คุณาติเรกสัมปทา
เคยฺยํ
เคหสิต
โคจรรูป 5
โคจรสัปปายะ
โคจรสัมปชัญญะ
โคตรภูญาณ
ฆราวาสธรรม 4
ฆาน
ฆานทวาร
ฆานธาตุ
ฆานวิญญาณ
ฆานวิญญาณธาตุ
ฆานสัมผัส
ฆานสัมผัสสชาเวทนา

338
273
265
265
152
131
26
6, 40, 266, 279
264, 266
348
266
266
263, 266
266, 271
278
302
261
353
159, 203
255
192
306
190
302
358
40
286
189
345
139
40, 266, 276
78
348
266, 268, 356
348
266, 272
113, 266

26
ฆานินทรีย
ฆายนะ
โฆษประมาณ
โฆสัปปมาณิกา

349
343
158
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
จิตตปาคุญญตา
จิตตภาวนา
จิตฺตมสฺส ปสีทติ
จิตตมุทุตา
จิตตลหุตา
จิตตวิเวก
จิตตวิปลาส
จิตตวิสุทธิ
จิตตสมบัติ
จิตตสังขาร
จิตตอุปกิเลส 16
จิตฺตํ น กมฺปติ
จิตตานุปสสนา
จิตตานุปสสนาจตุกกะ
จิตตุชุกตา
จินตามยปญญา
จีวร
จีวรปฏิสังยุตต
จีวรสันโดษ
จุติ
จุตูปปาตญาณ
จุลลวรรค
จูฬนิทเทส
เจดีย
เจดีย 4
เจตนา
เจตนา 6
เจตนากาย
เจตนาสัมปทา
เจตสิก
เจตสิก 52
เจตสิกทุกข
เจตสิกเวทนา
เจตสิกสุข
เจโตปริยญาณ
เจโตวิมุตติ
โจรีภริยา

355
355
37
221
355
355
109
178
285
115
119, 120
347
353
182, 346
346
355
93
159
342
203
343
106, 323
75
75
289
141
355
263
263
190
157, 216
355
16
110
52
274, 297
43
282

27
ฉกามาพจรสวรรค
ฉฬภิญญะ
ฉันทะ
ฉันทสัมปทา
ฉันทาคติ
ชนกกรรม
ชรตา
ชราธัมมตา
ชรามรณะ
ชลาพุชะ
ชวนะ
ชาคริยานุโยค
ชาดก
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี
ชาตสถาน
ชาติ
ชาติประเภท (จิต)
ชิณณะ
ชิณณปฏิสังขรณา
ชินสาสน
ชิวหา
ชิวหาทวาร
ชิวหาธาตุ
ชิวหาวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณธาตุ
ชิวหาสัมผัส
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหินทรีย
ชีพ, ชีวะ
ชีวิตรูป 1
ชีวิตินทรีย

270
62
37, 213, 355
2, 280
196
338
40
247
340
171
343
128
75, 302
242
188
340
356
83, 84, 150
138
302
40, 266, 276
78
348
266, 268, 356
348
266, 272
113, 266
349
337
40, 359
40, 349, 356

ฌาน 2
ฌาน 4
ฌาน 5 (ปญจกนัย)
ฌาน 8
ฌานจิต 67
ฌานปจจัย

7, 8
9, 227, 344
9, 356
10, 299
356
350

ฌานปญจกนัย
ฌานลาภี
ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ
ญาณ
ญาณ 31
ญาณ 32
ญาณ 33
ญาณ 16
ญาณจริต
ญาณทัสสนะ
ญาณทัสสนะมีปริวัฏฏ 3
ญาณทัสสนวิสุทธิ
ญาณวิปฺปยุตฺตํ
ญาณสังวร
าณสมฺปยุตฺตํ
าตกานฺจ สงฺคโห
ญาตปริญญา
ญาตัตถจริยา
ญาติพลี
ายปฏิปนฺโน
ฐานาฐานญาณ
ฐานะ
ดาวดึงส
ดุสิต
ดูการละเลน
ตติยฌาน
ตติยฌานภูมิ 3
ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ตถาคต
ตถาคตพล 10
ตถาคตพลญาณ 10
ตถาคตโพธิสัทธา
ตถาคตสาวก
ตทังคนิโรธ
ตทังคปหาน

9
252, 253, 254, 322
323
328
72
73
106
345
262
184
73
285
356
243
356
353
92
96
232
307
323
227
270, 351
270, 351
200
9
351
356
143
180
323
181
142
224
92

28
ตทาลัมพนะ
ตปะ
ตโป จ
ตรัสรู
ตรุณวิปสสนา
ตกฺกเหตุ
ตัณหา
ตัณหา 3
ตัณหา 6
ตัณหา 108
ตัณหากาย
ตัณหาปณิธิ
ตัณหาวิจริต
ตัตรมัชฌัตตตา
ติดการพนัน
ติดสุราและของมึนเมา
ติตถายตนะ
ติรัจฉานโยนิ
ตีรณปริญญา
เตจีวริกังคะ
เตโชกสิณ
เตโชธาตุ
เตวิชชะ
ไตรตรึงส
ไตรปฎก
ไตรลักษณ
ไตรวัฏฏ
ไตรสรณะ
ไตรสรณาคมน
ไตรสิกขา
ถัมภะ
ถีนะ
ถีนมิทธะ
ถูปารหบุคคล 4
เถรคาถา
เถรธรรม 10
เถรีคาถา

343
326
353
188
285, 328
317
91, 290, 340
74, 204, 357
264, 266, 357
357, 359
264
107
357
355
200
200
101
198, 351
92
342
315
39, 146, 147, 148
62
270
75
47, 76, 86, 107, 311
105
116
116
124, 204, 293
347
318, 355
225
142
75/2.5
322
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
1
11
ทาน 2
2
12
ทาน 2
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 อุชุํ 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
ที่สุด 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
1
17
เทศนา 2
2
18
เทศนา 2
เทศนา 4
17
เทศนาวิธี 4
172

30
เที่ยวกลางคืน
โทมนัส
โทมนสฺสสหคตํ
โทมนัสสินทรีย
โทสะ
โทสจริต
โทสมูลจิต 2
โทสัคคิ
โทสาคติ
ไทยธรรมสมบัติ

200
1, 112, 340, 358
356
349
68, 318, 347, 355
262
356
130
196
115

ธตรฐ
270
ธตา
231
ธนานุประทาน
339
ธรรม*
35, 75, 166, 277, 294, 295, 302
1
19
ธรรม 2
2
20
ธรรม 2
3
21
ธรรม 2
4
22
ธรรม 2
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
ธรรมทําใหงาม 2
24
ธรรมที่พระพุทธเจาเห็นคุณฯ
65
ธรรมเทสกธรรม 5
219
ธรรมธาตุ
348
ธรรมนิยาม
223, 340
ธรรมนิยาม 3
86
*คํานําหนาดวย ธรรม- ถาไมมี ใหดูที่ ธัมม-

ธรรมบท
ธรรมบูชา
ธรรมปฏิสันถาร
ธรรมประมาณ
ธรรมปริเยสนา
ธรรมเปนโลกบาล 2
ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย 4
ธรรมไพบูลย
ธรรมมีอุปการะมาก 2
ธรรมมีอุปการะมาก 4
ธรรมมีอุปการะมาก 7
ธรรมมีอุปการะมาก 10
ธรรมฤทธิ์
ธรรมสงเคราะห
ธรรมสมาทาน 4
ธรรมสมาธิ 5
ธรรมสวนานิสงส 5
ธรรมเสรี
ธรรมาจารย
ธรรมาธิปไตย
ธรรมาธิษฐาน
ธรรมานุวัติ
ธรรมารมณ
ธรรมิการักขา
ธมฺมกามตา
ธมฺมกาโม
ธัมมคารวตา
ธมฺมจริยา จ
ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน
ธัมมตัณหา
ธัมมเทสนามัย
ธัมมปฏิสัมภิทา
ธัมมมัจฉริยะ
ธัมมวิจยะ
ธัมมวิจาร
ธัมมวิตก
ธัมมเวปุลละ
ธัมมสังคณี

75
30
31
158
33
23
192
44
25
140
279
324
42
49
145
220
221
352
211
125, 339
17
201
266, 277
339
324
322
261
353
188
264, 266
89
155
233
281
266
266
44
75/3

31
ธัมมสังคหะ
ธัมมสัญเจตนา
ธัมมสัญญา
ธมฺมสากจฺฉา, กาเลน
ธัมมัญุตา
ธัมมัปปมาณิกา
ธมฺมสฺสวนํ
ธัมมัสสวนมัย
ธัมมัสสวนสัปปายะ
ธมฺมา
ธัมมาธิปไตย
ธัมมานุธัมมปฏิปทา
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ
ธัมมานุปสสนา
ธัมมานุปสสนาจตุกกะ
ธัมมานุสติ
ธัมมานุสารี
ธาตุ 4
ธาตุ 6
ธาตุ 18
ธาตุกถา
ธาตุกัมมัฏฐาน 4
ธาตุกัมมัฏฐาน 6
ธาตุเจดีย
ธาตุมนสิการ 4
ธุดงค 13
ธุระ 2
น กมฺมารามตา
น นิทฺทารามตา
น ปาปมิตฺตตา
น ปาปจฺฉตา
น ภสฺสารามตา
นยเหตุ
นวกภิกขุธรรม 5
นวรหคุณ
นวสีวถิกา
นวังคสัตถุศาสน

49
263, 266
266, 271
353
287
158
353
89
286
86
125, 339
51
177, 193
182, 346
346
335
63
39, 146
148
348
75
147
149
141
147, 354
342
26
291
291
291
291
291
317
222
303
182
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

32
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
บรรพชา
บรรพชาจารย
บรรพชิต
บริกรรมนิมิต

356
123
211
289
87

บริกรรมภาวนา
99
บริโภคเจดีย
141
1
151
บริษัท 4
2
152
บริษัท 4
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 ดู ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
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

33
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
ปรมัตถกถา
ปรมัตถเทศนา
ปรมัตถธรรม 4
ปรมัตถบารมี
ปรมัตถสัจจะ
ปรหิตปฏิบัติ
ประชุมเนืองนิตย
ประมาณ 4
ประโยชนจากโภคทรัพย 5
ประสูติ
ปรัตถะ
ปรมฺปราย
ปราโมทย
ปริจจาคะ
ปริจเฉทรูป 1
ปริญญา
ปริญญา 3
ปริญไญยธรรม
ปริณตโภชี
ปริตตสุภา
ปริตตาภา
ปริเทวะ
ปรินิพพาน
ปรินิพพุตสถาน
ปริปุจฉา
ปริมิตปานโภชนา
ปริยัติธรรม
ปริยัติศาสนา
ปริยัติสัทธรรม
ปริยายทสฺสาวี
ปริยายสุทธิ
ปริเยสนา 2
ปริวัฏฏ 3
ปริวาร
ปริสสารัชชภัย
ปริสัญุตา
ปลาสะ

132
18
18
156, 216, 356
325
50
304
289, 290
158
232
188
133
317
220
326
40, 359
205, 206
92
206
250
351
351
340
188
188
339
138
306, 332
51
121
219
54
33
73
75
229
287
347

34
ปวิเวก
ปวิเวกกถา
ปสังสา
ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย
ปสาทรูป 5
ปหาตัพพธรรม
ปหานะ
ปหาน 3
ปหาน 5
ปหานปธาน
ปหานปริญญา
ปหานวินัย
ปหานสฺา
ปคคาหะ
ปงสุกูลิกังคะ
ปจจยปริคคหญาณ
ปจจยาการ 12
ปจจเวกขณญาณ
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ
ปจจัย 4
ปจจัย 24
ปจจัยนิสิต
ปจจัยปจจเวกขณ
ปจจัยสันนิสิตศีล
ปจจัยสัมปทา
ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2
ปจจุบัน
ปจจุบันเหตุ
ปจจุปปนนังสญาณ
ปจเจกพุทธเจา
ปจฉาชาตปจจัย
ปจฉิมทิศ
ปญจกัชฌาน
ปญจกนัย
ปญจทวาราวัชชนะ
ปญจมฌาน
ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ปญจวิญญาณฐาน

294
314
296
327
40, 359
205
205, 206
92
224
156
92
243
331
328
342
92, 345
105, 340
345
306
159, 203
350
342
243
160
190
34
340
340
72
142
350
265
9, 356
9
348, 356
9
356
343

ปฺา
ปญญา
ปญญา 3

324
37, 67, 124, 183, 197, 204, 228,
237, 249, 251, 292, 301, 325, 346
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

35
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
ผรุสวาจา
ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ
ผรุสาย วาจาย เวรมณี
ผล
ผล 4

226
321
320
319
7
165, 310, 332

36
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
พยาธิตะ
พยาธิธัมมตา
พยาบาท
พยาบาทวิตก
พร 4, 5
พรหม, พรหมโลก 16
พรหมจรรย
พรหมจักร
พรหมจารี
พรหมปาริสัชชา
พรหมปุโรหิตา
พรหมโลก
พรหมวิหาร 4
พระธรรม
พระปจเจกพุทธเจา
พระพุทธเจา
พระพุทธรูป
พระสงฆ
พฺรหฺมจริยฺจ
พราหมณ
พราหมณคฤหบดี

200
83, 84, 150
247
225, 321, 329, 347
70
227
284, 298, 351
241
180
250
351
351
103
161, 227
100, 116
142
100, 116, 142
141
100, 116, 265
353
173
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
พุทธานุมัต
พุทธานุสติ
พุทธาปเทส
พุทธิจริต
พุทฺโธ
เพียรของคฤหัสถ, ความ
เพียรของบรรพชิต, ความ
แพศย
โพชฌงค 7
โพธิปกขิยธรรม 37
ไพบูลย 2
ภควา
ภคินีภริยา
ภพ
ภพ 3
ภยญาณ, ภยตูปฏฐานญาณ
ภยาคติ
ภรรยา
ภรรยา 7
ภวจักร
ภวตัณหา
ภวโยคะ
ภวราคะ
ภวังคะ
ภวาสวะ
ภโวฆะ
ภังคญาณ, ภังคานุปสสนาญาณ
ภัพพตาธรรม 6
ภพฺพรูปตาย
ภัย 5
ภัสสปริยันตะ
ภัสสสัปปายะ
ภาวนา
ภาวนา 2
ภาวนา 3
ภาวนา 4

96
201
335
166
262
303
32
32
173
281, 352
51, 352
44
303
282
298, 340
98
311
196
265
282
105, 340
74, 204
170
288, 330
343
135, 136
215
311
267
317
229
222
286
205, 206
36
99
37

ภาวนาปธาน
ภาวนาปหานารามตา
ภาวนามยปญญา
ภาวนามัย
ภาวนีโย
ภาวรูป 2
ภาวิต 4
ภาวิตกาย
ภาวิตจิต
ภาวิตปญญา
ภาวิตศีล
ภาวิตัตต
ภาเวตัพพธรรม
ภิกขุนีวิภังค
ภิกขุวิภังค
ภิกขุอปริหานิยธรรม 71
ภิกขุอปริหานิยธรรม 72
ภิกษุณีบริษัท
ภิกษุบริษัท
ภูตกสิณ 4
ภูตรูป
ภูมิ
ภูมิ 4
ภูมิ 4, 31
ภูมิประเภท (จิต)
เภสัช
โภคะ
โภคพลัง
โภควิภาค 4
โภคสุข
โภคอาทิยะ 5
โภคาทิยะ 5
โภชนสัปปายะ
โภชเนมัตตัญุตา

156
203
93
88, 89
278
40, 359
37
37
37
37
37
280
36, 206
75/1ก
75 /1ก
290
291
151
151
315
38, 39, 146
284
162
351
356
203, 159
227
230
163
192
232
232
286
128

มงคล
มงคล 38
มตะ

259
353
83, 84, 150

38
มทะ
มนสานุเปกฺขิตา
มนสิการ
มนายตนะ
มนินทรีย
มนุษย
มนุษยธรรม
มนุษยโลก
มนุษยสมบัติ
มโน
มโนกรรม
มโนกรรม 3
มโนทวาร
มโนทวาราวัชชนะ
มโนทฺวาราวชฺชนํ
มโนทุจริต
มโนธาตุ
มโนมยิทธิ
มโนวิญญาณ
มโนวิญญาณธาตุ
มโนสังขาร
มโนสัญเจตนาหาร
มโนสัมผัส
มโนสัมผัสสชาเวทนา
มโนสุจริต
มรณะ
มรณธัมมตา
มรณภัย
มรณสติ
มรรค
มรรค 4
มรรคปจจัย
มรรคภาวนา
มรรคมีองค 8
มละ 9
มหากิริยาจิต 8
มหากุศลจิต 8
มหานิทเทส

347
231
355
356
349, 356
284, 351
238
103
114
266, 276
66
319, 320, 321
77, 78
343
356
80
348
297
266, 268
348
120
212
266, 272
113, 266
81
340
247
229
335
7, 204, 205, 241
164, 310, 332
350
352
293, 352
308
356
356
75

มหาปกรณ
75
1
166
มหาปเทส 4
2
167
มหาปเทส 4
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

39
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
มิตรมีนํ้าใจ
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
เมตตาวจีกรรม
เมถุนสังโยค 7
โมมูหจิต 2
โมหะ
โมหจริต
โมหมูลจิต 2
โมหัคคิ
โมหาคติ

239
273
283
356
68, 318, 355
262
356
130
196

ยถาภูตญาณ
ยถาพลสันโดษ
ยถาลาภสันโดษ
ยถาสันถติกังคะ
ยถาสารุปปสันโดษ
ยมก
ยส
ยักษ
ยามา
โยคะ 4
โยคพหุโล
โยนิ 4
โยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการสัมปทา

285
122
122
342
122
75
296
270
270, 351
170
269
171
2, 34, 179, 193
280

รส
รสตัณหา
รสธาตุ
รสวิจาร
รสวิตก
รสสัญเจตนา
รสสัญญา
รัตตัญู
รัตนตรัย
ราคจริต
ราคัคคิ
ราชธรรม 10
ราชพลี

6, 40, 266, 277
264, 266
348
266
266
263, 266
266, 271
322
100, 116
262
130
326
232

40
ราชสังคหวัตถุ 4
187
รุกขมูลเสนาสนะ
159
รุกขมูลิกังคะ
342
รูป
6, 40, 157, 216, 266, 277, 298
1
38
รูป 2
2
41
รูป 2
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
ลหุตา
ลักขณรูป 4
ลักขณูปนิชฌาน
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8
ลัทธินอกพุทธศาสนา 3
ลาภ
ลาภมัจฉริยะ
ลาภานุตตริยะ
ลีลาการสอน 4
ลูขประมาณ
ลูขัปปมาณิกา
โลก (เที่ยง ไมเที่ยง ฯลฯ)
โลก 31
โลก 32
โลก 33
โลกธรรม 8
โลกธมฺเมหิ
โลกนาถะ
โลกบาล 4
โลกบาลธรรม 2
โลกวิทู
โลกัตถจริยา
โลกาธิปไตย
โลกียญาณ
โลกียธรรม
โลกุตตรกุศลจิต 4 (20)
โลกุตตรจิต 8 (40)
โลกุตตรญาณ
โลกุตตรธรรม
โลกุตตรธรรม 9, 46
โลกุตตรภูมิ
โลกุตตรวิบากจิต 4 (20)
โลภะ
โลภมูลจิต 8
โลหิตกะ
โลหิตกสิณ

42
40
40, 359
7
295
294
101
296
233
127
172
158
158
337
102
103
104
296
353
304
270
23
303
96
125
345
20
356
356
345
20, 306
310, 332
162
356
68, 318, 355
356
336
315

41
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

42
วินิปาติกะ
วินีลกะ
วิบัติ 41
วิบัติ 42
วิปจิตัญู
วิปริณามทุกขตา
วิปลลาส, วิปลาส 4
วิปลลาสนิมิต
วิปสสนา
วิปสสนาญาณ 9
วิปสสนาญาณ 10
วิปสสนาธุระ
วิปสสนาภาวนา
วิปสสนายานิก
วิปสสนูปกิเลส 10
วิปากจิต 36 (52)
วิปากจิตฺตํ
วิปากปจจัย
วิปากวัฏฏ
วิปากสัทธา
วิปุพพกะ
วิภวตัณหา
วิภังค (วินัย)
วิภังค (อภิธรรม)
วิมังสา
วิมานวัตถุ
วิมุตตานุตตริยะ
วิมุตติ
วิมุตติ 2
วิมุตติ 5
วิมุตติกถา
วิมุตติขันธ
วิมุตติญาณทัสสนกถา
วิมุตติญาณทัสสนขันธ
วิมุตฺโต
วิโมกข 3
วิโมกข 8
วิรชํ

284, 312
336
175
176
153
79
178
107
7, 47, 346
285, 297, 311, 345
311
26
36
61
285, 328
356
356
350
105
181
336
74, 204
75
75
213
75/2
126
227
43
224, 236
314
218
314
218
322
107
298
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

43
เวทนานุปสสนา
เวทนานุปสสนาจตุกกะ
เวทลฺลํ
เวทพหุโล
เวปุลละ 2
เวปุลลธรรม 6
เวยฺยากรณํ
เวยยาวัจจมัย
เวสสวัณ
เวสารัชชะ 4
เวสารัชชกรณธรรม 5
เวสารัชชญาณ 4
เวหัปผลา
โวฏฐัพพนะ, โวฏฐปนะ
โวสสัคคะ 5

182, 346
346
302
269
44
269
302
89
270
180
237
180
351
343
224

ศรัทธา
183, 237, 249, 259, 292, 301
ศรัทธา 4
181
ศาสนา 2
51
ศิษย
265
37, 124, 183, 201, 204,
ศีล (ดู สีลวา ดวย)
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
สกทาคามิผลจิตฺตํ
สกทาคามิมรรค
สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ
สกทาคามี
สกทาคามี 3, 5
สขีภริยา
สงเคราะห

165
356
164
356
56, 57, 351
59
282
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
1
114
สมบัติ 3
2
115
สมบัติ 3
สมบัติ 4
177
สมบัติของอุบาสก 5
259
สมบัติของอุบาสก 7
260
สมปญญา
183
สมมติกถา
18
สมมติเทพ
82
สมมติเทสนา
18
สมมติสัจจะ
50
สมสัทธา
183

44
สมสีลา
183
สมันตจักขุ
217
สมาทปนา
172
สมาทานวิรัติ
108
สมาธิ
37, 124, 204, 220, 228, 281, 346
สมาธิ 2
45
1
46
สมาธิ 3
2
47
สมาธิ 3
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
สังขาร 2
สังขาร 31
สังขาร 32
สังขาร 4
สังขารขันธ
สังขารทุกขตา
สังขารโลก
สังขารุเปกขาญาณ
สังเขป 4
สังคณี
สังคหะ 2
สังคหะ 4
สังคหพละ
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน 4
สงฺคโห, าตกานฺจ
สงฺคโห, ปุตฺตทารสฺส
สงฺฆคตา ทกฺขิณา
สังฆคารวตา
สังฆคุณ 9
สังฆทาน
สังฆบิดร
สังฆปริณายก
สงฺฆผาสุตาย
สังฆเภท
สงฺฆสุฏ ุตาย
สังฆานุสติ
สังฆเทส
สังยุตตนิกาย
สังโยชน 7
สังโยชน 101
สังโยชน 102
สังวร 5
สังวรปธาน
สังวรวินัย 5
สังวรศีล
สังเวชนียสถาน 4

202
48
119
120
185
216
79
102
311
340
75/3
49
340
229
186
187
353
353
12
261
307
12
290
290
327
245, 275
327
335
166
75
288
164, 329
330
243
156
243
243
188

45
สังสารจักร
สังเสทชะ
สัจจะ
สัจจะ 2
สัจจญาณ
สัจจานุโลมิกญาณ
สัจฉิกาตัพพธรรม
สัจฉิกิริยา
สัญเจตนา 6
สัญเจตนากาย
สัญญมะ
สัญญา
สัญญา 6
สัญญา 10
สัญญาขันธ
สัญญาวิปลาส
สัญญาเวทยิตนิโรธ
สัตตวณิชชา
สัตตักขัตตุงปรมะ
สัตตาวาส 9
สัตถวณิชชา
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
สัตถุคารวตา
สัตถุสาสน
สัตว
สัตวโลก
สัททะ
สัททตัณหา
สัททธาตุ
สัททบัญญัติ
สัททวิจาร
สัททวิตก
สัททสัญเจตนา
สัททสัญญา
สัทธรรม
สัทธรรม 3
สัทธรรม 7
สัทธรรม 10

105
171
139, 197, 239, 314
50
73
311
206
205, 206
263, 266
263
123
284, 312, 355
266, 271
331
216
178
119, 298, 313
235
58
312
235
303
261
166, 294, 295
337
102
6, 40, 266, 277
264, 266
348
28
266
266
263, 266
266, 271
1, 2, 34, 352
121
301, 344
320

สัทธัมมสมันนาคโต
สัทธัมมสวนะ
สทฺธมฺมฏิติยา
สัทธา (ดู ศรัทธา ดวย)
สัทธาจริต
สัทธานุสารี
สัทธาวิมุต
สัทธาสัมปทา
สัทธินทรีย
สันดุสิต
สันโดษ (ดู สันตุฏฐี ดวย)
สันโดษ 3, 12
สันตติ
สันติ
สันติบท
สันตีรณะ
สันตุฏฐิกถา
สนฺตุฏี
สันตุฏฐี
สนฺตุฏโ
สันทัสสนา
สนฺทิฏิโก
สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา
สัปปายะ 7
สัปปายการี
สัปปายสัมปชัญญะ
สัปปายมัตตัญู
สัปปุริสกัมมันโต
สัปปุริสจินตี
สัปปุริสทาน 8
สปฺปุริสทานํ เทติ
สปฺปุริสทิฏี
สัปปุริสธรรม 71
สัปปุริสธรรม 72
สัปปุริสธรรม 8
สัปปุริสธรรม 10
สปฺปุริสธมฺมสมนฺนาคโต
สัปปุริสบัญญัติ 3

301
179, 193
327
228, 355
262
63
63
191, 229
63, 349
270
65, 294
122
40
197
352
343, 356
314
324
2, 294, 353
322
173
306
134
286
250
189
250
301
301
300
301
301
287
301
301
320
301
123

46
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
322
สีลวา (ดู ศีล ดวย)
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
1
52
สุข 2
2
53
สุข 2
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

48
โสตสัมผัส
โสตสัมผัสสชาเวทนา
โสตาปตฺติผลจิตฺตํ
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ
โสตาปตติยังคะ 41
โสตาปตติยังคะ 42
โสตาปตติยังคะ 43
โสตินทรีย
โสภณจิต 59 (92)
โสภณเจตสิก 19
โสภณสาธารณเจตสิก 19
โสมนัส
โสมนสฺสสหคตํ
โสมนัสสินทรีย
โสรัจจะ
โสวจสฺสตา
โสสานิกังคะ
โสฬสญาณ
โสฬสวัตถุกอานาปานสติ

266, 272
113, 266
356
356
193
194
195
349
356
354
354
112, 358
356
349
24
324, 353
342
345
346

หตวิกขิตตกะ
336
หทัย
356
หทัยรูป 1
40, 359
หทัยวัตถุ
40
หลักการแบงทรัพย 4 สวน
163
หลักกําหนดธรรมวินัย 7
295
หลักกําหนดธรรมวินัย 8
294
หสิตุปฺปาทจิตฺตํ
356
หิริ
23, 292, 301, 354
เหฏฐิมทิศ
265
เหตุปจจัย
350
อกนิฏฐา
อกรณียวณิชชา 5
อกัปปยะ
อกาลิโก
อกิริยทิฏฐิ
อกิริยา

351
235
167
306
14
101

อกุศล
อกุศลกรรม
อกุศลกรรมบถ 10
อกุศลจิต 12
อกุศลจิตตุบาท 12
อกุศลเจตสิก 14
อกุศลธรรม
อกุศลมูล 3
อกุศลวิตก 3
อกุศลวิบากจิต 7
อคติ 4
องค 12 (ปฏิจจสมุปบาท)
องคคุณของกัลยาณมิตร 7
องคประกอบของการศึกษา
องคประกอบภายนอก
องคประกอบภายใน
องคมรรค
องคแหงธรรมกถึก 5
องคแหงภิกษุใหม 5
อดิเรกลาภ
อดีต
อดีตเหตุ
อตัปปา
อติชาตบุตร
อติถิพลี
อติมานะ
อตีตังสญาณ
อทินนาทาน
อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ
อทินฺนาทานา เวรมณี
อทุกขมสุขเวทนา
อโทสะ
อธนานํ ธนานุปฺปทานํ
อธมฺมการปฏิกฺเขโป
อธมฺมราคสฺส ปหานํ
อธรรมการนิเสธนา
อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล
อธิคมสัทธรรม

1, 2, 317
4
321
356
85
354
85
68
70
356
196
340
278
34
1
2
293
219
222
159
340
340
351
90
232
347
72
137, 321
320
238, 240, 319
111
67, 354
339
339
339
339
322
121

49
อธิจิตตสิกขา
อธิปติปจจัย
อธิปไตย 3
อธิปจจสีลวันตสถาปนา
อธิปญญาสิกขา
อธิโมกข
อธิศีล
อธิษฐาน
อธิษฐาน 4
อธิษฐานธรรม 4
อธิสีลสิกขา
อนณสุข
อนภิชฌา
อนภิชฺฌาลุ
อนริยปริเยสนา
อนวัชชพละ
อนวัชชสุข
อนวชฺชานิ กมฺมานิ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
อนัตตตา
อนัตตลักษณะ
อนตฺตสฺา
อนตฺตา
อนัตตานุปสสนา
อนันตรปจจัย
อนันตริยกรรม 5
อนากุลา จ กมฺมนฺตา
อนาคต
อนาคตผล
อนาคตังสญาณ
อนาคามิผล
อนาคามิผลจิตฺตํ
อนาคามิมคฺคจิตฺตํ
อนาคามิมรรค
อนาคามี
อนาคามี 5
อนิกฺขิตฺตธุโร
อนิจจตา

124
350
125
138
124
328, 354
124, 260
325
197
197
124
192
319
320
33
229
192
353
349
76, 107
47
331
86
107
350
245
353
340
340
72
165
356
356
164
56, 57
60
269
40, 76, 107

อนิจจลักษณะ
อนิจฺจสฺา
อนิจฺจา
อนิจจานุปสสนา
อนิฏฐารมณ
อนิมิตตวิโมกข
อนิมิตตสมาธิ
อนุกัมปกะ
อนุชาตบุตร
อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส
อนุตตริยะ 3
อนุตตริยะ 6
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
อนุทยตํ ปฏิจฺจ
อนุบุพพนิโรธ
อนุบุพพวิหาร 9
อนุปปยภาณี
อนุปาทินนกรูป
อนุปาทินนกสังขาร
อนุปาทินนธรรม
อนุปาทิเสสนิพพาน
อนุปุพฺพิกถํ
อนุปุพพิกถา 5
อนุยนต
อนุรักขนาปธาน
อนุโลมญาณ
อนุโลมเทศนา
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท
อนุโลมปฏิปทา
อนุวิจจวัณณภาสกะ
อนุวิจจาวัณณภาสกะ
อนุสติ 10
อนุสสตานุตตริยะ
อนุสฺสเวน
อนุสัย 7
อนุสาวรีย
อนุสาสนีปาฏิหาริย
อเนสนา

47
331
86
107
296
107
47
169
90
307
126
127
303
219
313
313
168
43
48
22
27
219
246
339
156
311, 345
340
340
51
257
257
335, 354
127
317
288
289
94
203

50
อโนตตัปปะ
อบาย 4
อบายภูมิ 4
อบายมุข 4
อบายมุข 6
อปจยะ
อปจายนมัย
อปทาน
อปรนฺเต อฺาณํ
อปราปริยเวทนียกรรม
อปริยาปนนภูมิ
อปริหานิยธรรม 71
อปริหานิยธรรม 72
อปริหานิยธรรม 73
อปณณกปฏิปทา 3
อปสเสนะ, อปสเสนธรรม 4
อปายโกศล
อปายสหาย
อปุญญาภิสังขาร
อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ
อพยาบาท
อพยาบาทวิตก
อพยาบาทสังกัปป
อพฺยาปนฺนจิตฺโต
อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
อภัพพฐาน
อภิชาตบุตร
อภิชฌา
อภิชฌาวิสมโลภะ
อภิชัจจพลัง
อภิญญา
อภิญญา 6
อภิญญาเทสิตธรรม 37
อภิญญายธัมมเทสนา
อภิฐาน 6
อภิณหปจจเวกขณ
อภิณหปจจเวกขณ 10
อภิณฺหํ เทติ

318, 354
196, 351
196, 351
199
200, 201
294
89
75
209
338
162
289
290
291
128, 344
202
71
168
129
65
319
69
293
320
240
275
90
321
347
230
295
274
352
134
275
247
248
300

อภิธรรมนัย
อภิธรรมปฎก
อภิสังขตสังขาร
อภิสังขรณกสังขาร
อภิสังขาร 3
อภิสังขารมาร
อภิสัมพุทธสถาน
อมตบท
อมัจจพลัง
อโมหะ
อยส
อโยนิโสมนสิการ
อรรถ 31
อรรถ 32
อรรถบัญญัติ
อรหํ
อรหัตตผล
อรหตฺตผลจิตฺตํ
อรหัตตผลวิมุตติ
อรหัตตมรรค
อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ
อรหันต
อรหันต 2
อรหันต 4, 5, 60
อรหันตฆาต
อริยะ
อริยทรัพย 7
อริยธรรม 10
อริยบุคคล 2
อริยบุคคล 4
อริยบุคคล 7
อริยบุคคล 8
อริยปริเยสนา
อริยมรรค 10
อริยวงศ 4
อริยวัฑฒิ 5
อริยสัจจ
อริยสัจจ 4

330
75
185
185
129
234
188
352
230
67, 354
296
34
132
133
28
303
166, 227
356
333
164
356
37, 56, 57, 289
61
62
245, 275
351
292
320
55
56
63
57
33
320
203
249
285
204, 208, 209, 246

51
อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
อริยสาวกกับโลกธรรม
อริยอัฏฐังคิกมรรค
อรูป 4
อรูปฌาน 4
อรูปธรรม
อรูปภพ
อรูปราคะ
อรูปโลก
อรูปวิบาก 4
อรูปาวจร
อรูปาวจรกิริยาจิต 4
อรูปาวจรกุศลจิต 4
อรูปาวจรจิต 12
อรูปาวจรภูมิ 4
อรูปาวจรวิบากจิต 4
อรูปนา ธมฺมา
อลาภ
อลีนตา
อโลภะ
อวชาตบุตร
อวิคตปจจัย
อวิชชมานบัญญัติ
อวิชชา
อวิชชา 4
อวิชชา 8
อวิชชาโยคะ
อวิชชาสวะ
อวิชโชฆะ
อวิโรธนะ
อวิหา
อวิหิงสา
อวิหิงสาวิตก
อวิหิงสาสังกัปป
อสังขตธรรม
อสังขตธาตุ 1
อสังขตลักษณะ 3
อสังขารปรินิพพายี

353
296
1, 2, 204, 241, 293
207, 354
8, 10, 207, 299, 313
19
98
329
104
343
8
356
356
356
162, 351
356
19
296
201
67, 354
90
350
28
288, 329, 330, 340
208
209
170
135, 136
215
326
351
326
69
293
21
310
118
60

อสงฺขาริกํ
อสังสัคคกถา
อสัญญีภพ, อสัญญีสัตว
อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ
อสนฺตุฏิพหุโล
อสัมภินนังคะ
อสัมโมหสัมปชัญญะ
อสิโลกภัย
อสุภะ 10
อสุภสฺา
อสุรกาย
อเสขะ
อเสขธรรม 10
อเสวนา จ พาลานํ
อโสกํ
อหิงสา (ดู อวิหิงสา ดวย)
อหิริกะ
อเหตุกกิริยาจิต 3
อเหตุกจิต 18
อเหตุกทิฏฐิ
อเหตุวาท
อเหตุอปจจัยวาท
อโหสิกรรม
อักโกธะ
อักขธุตตะ
อัคคิ 31
อัคคิ 32
อัคคิปาริจริยา 3
อังคุตตรนิกาย
อัชฌัตติกายตนะ 6
อฺชลิกรณีโย
อัญญถัตตะ
อัญญทัตถุหร
อัญญมัญญปจจัย
อัญญสมานาเจตสิก 13
อัญญสัตถุทเทส
อัญญาตาวินทรีย
อัญญินทรีย

356
314
312, 351
65
269
342
189
229
336, 354
331
199, 351
55
333
353
353
123
318, 354
356
356
14
101
101
338
326
199
130
131
131
75
246, 276
307
117, 118
168
350
354
275
349
349

52
อัฏฐศีล
อัฏฐังคิกมรรค
อัฏฐิกะ
อัณฑชะ
อัตตกิลมถานุโยค
อัตตนาถะ
อัตตวาทุปาทาน
อัตตสัมปทา
อัตตสัมมาปณิธิ
อัตตหิตสมบัติ
อัตตัญุตา
อัตตัตถะ
อัตตาธิปไตย
อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ
อัตตาภินิเวส
อัตถะ 2
อัตถะ 31
อัตถะ 32
อัตถจริยา
อัตถทวาร
อัตถปฏิสัมภิทา
อัตถประมุข
อัตถักขายี
อัตถัญุตา
อัตถิปจจัย
อัตถิสุข
อัทธา 3
อันตคาหิกทิฏฐิ 10
อันตราปรินิพพายี
อันตรายของภิกษุใหม 4
อันตรายิกธรรมวาทะ
อันตา 2
อันโตชน
อันวัตถปฏิปทา
อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ
อัปปฏิวิภัตตโภคี
อัปปณิหิตวิโมกข
อัปปณิหิตสมาธิ

240
293
336
171
15, 293
304
214
2, 280
140, 353
308
287
133
125
219
107
64
132
133
186, 229
201
155
201
169
287
350
192
340
337
60
210
180
15
339
51
65
273
107
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
อาการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 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

53
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
อารตี วิรตี ปาปา
อารมณ 6
อารยธรรม 10
อารยวัฒิ 5
อารยอัษฎางคิกมรรค
อารักขสัมปทา
อารักขา
อารัญญิกังคะ
อารัมมณปจจัย
อารัมมณูปนิชฌาน
อารุปป 4
อาโรคยะ
อาโลกกสิณ
อาโลกพหุโล
อาวฏภัย
อาวัชชนะ
อาวาสมัจฉริยะ
อาวาสสัปปายะ
อาวาสิกธรรม 51
อาวาสิกธรรม 52
อาวาสิกธรรม 53
อาวาสิกธรรม 54
อาวาสิกธรรม 55
อาวาสิกธรรม 56
อาวาสิกธรรม 57
อาสวะ 3
อาสวะ 4
อาสวักขยะ
อาสวักขยญาณ
อาสันนกรรม
อาเสวนปจจัย
อาหาร 4
อาหารปจจัย
อาหารรูป 1
อาหาเรปฏิกูลสัญญา
อาหุเนยฺโย
อาหุไนยัคคิ

250
353
277
320
249
1, 2
144
289
342
350
7
8, 207
201
315
269
210
343
233
286
251
252
253
254
255
256
257
135
136, 170, 215
184
106, 274, 297, 323
338
350
212
350
40, 359
354
307
131

54
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

55
อุปปฬกกรรม
อุปริมทิศ
อุปสมะ
อุปสมานุสติ
อุปสัมปทาจารย
อุปหัจจปรินิพพายี
อุปญญาตธรรม 2
อุปฏฐาน
อุปตถัมภกกรรม
อุปาทาน
อุปาทาน 4
อุปาทานขันธ 5
อุปาทารูป, อุปาทายรูป 24
อุปาทินนกรูป
อุปาทินนกสังขาร
อุปาทินนธรรม
อุปายโกศล
อุปายาส
อุเปกฺขาสหคตํ
อุเปกขินทรีย
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ
อุพเพคาปติ, อุพเพงคาปติ

338
265
197, 295
335
211
60
65
328
338
340
214
204
38, 40
41
48
22
71
1, 340
356
349
356
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 มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา
และบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรง
ปญญามีความสามารถ ซึ่งจะชวยแวดลอม สนับสนุน ชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง ตลอด
จนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครอง
ชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี — Kalyànฺamittatà:
having good friends; good company; friendship with the lovely; favourable social
environment) ขอนี้เปน องคประกอบภายนอก (external factor; environmental factor)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความมี
กัลยาณมิตรก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”
“ความมีกัลยาณมิตร เทากับเปนพรหมจรรย (การครองชีวิตประเสริฐ) ทั้งหมดทีเดียว เพราะวา ผูมี
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมากซึ่งอารยอัษฎางคิกมรรค”
“อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ก็พนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ก็พน
จากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็พนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา
ก็พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส”
“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอื่นแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมากสําหรับภิกษุผูเปนเสขะ
เหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกําจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”
“ความมีกัลยาณมิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ 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 การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลาย

ดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดู
ดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี 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)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม
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ดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”
“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายในอื่นแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมาก สําหรับภิกษุผูเปนเสขะ
เหมือนโยนิโสมนสิการ ภิกษุผูมีโยนิโสมนสิการ ยอมกําจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ก็
เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหความสงสัยที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แลว ก็ถูกขจัดเสียได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โยนิโสมนสิการ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหง
สัทธรรม” ฯลฯ
ธรรมขออื่น ที่ไดรับยกยองคลายกับโยนิโสมนสิการนี้ ในบางแง ไดแก อัปปมาทะ (ความ
ไมประมาท — earnestness; diligence), วิริยารัมภะ (การปรารภความเพียร, ทําความเพียร
มุงมั่น — instigation of energy; energetic effort), อัปปจฉตา (ความมักนอย, ไมเห็นแก
ได — fewness of wishes; paucity of selfish desire), สันตุฏฐี (ความสันโดษ —
contentment), สัมปชัญญะ (ความรูตัว, สํานึกตระหนักชัดดวยปญญา — 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
ถึงพรอมแหงตนคือมีจิตใจซึ่งพัฒนาเต็มที่แลว — 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 หรือความเพียรที่มีสติเปน

เครื่องเรงเราและควบคุม ไดแก การดําเนินชีวิตโดยมีสติเปนเครื่องกํากับความประพฤติปฏิบัติ
และการกระทําทุกอยาง ระมัดระวังตัว ไมยอมถลําลงไปในทางเสื่อม แตไมยอมพลาดโอกาส
สําหรับความดีงามและความเจริญกาวหนา ตระหนักในสิ่งที่พึงทําและพึงละเวน ใสใจสํานึกอยู
เสมอในหนาที่อันจะตองรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย กระทําการดวยความจริงจัง รอบ
คอบ และรุดหนาเรื่อยไป — Appamàda: earnestness; diligence; heedfulness) ขอนี้เปน
องคประกอบภายใน (internal factor; personal factor) และเปนฝายสมาธิ (a factor
belonging to the category of concentration)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม
ดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”
“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นแหงอารยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท”

หมวด 1

59

[3]

“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหอารยอัษฎางคิกมรรคที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิด
ขึ้นแลว ก็เจริญบริบูรณ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไมประมาทนี้เลย”
“รอยเทาของสัตวบกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ยอมลงในรอยเทาชางไดทั้งหมด, รอยเทาชาง เรียก
วาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น โดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไม
ประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาทไดทั้งหมด ความไมประมาท เรียกไดวาเปนยอดของธรรม
เหลานั้น ฉันนั้น”
“ผูมีกัลยาณมิตร พึงเปนอยูโดยอาศัยธรรมเอกขอนี้ คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”
“ธรรมเอกอันจะทําใหยึดเอาประโยชนไวไดทั้ง 2 อยาง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน
ประโยชนเฉพาะหนา หรือประโยชนสามัญของชีวิต เชน ทรัพย ยศ กามสุข เปนตน) และสัมปรายิกัตถะ
(ประโยชนเบื้องหนาหรือประโยชนขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไมประมาท”
“สังขาร (สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น) ทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยัง
ประโยชนที่มุงหมายใหสาเร็
ํ จ ดวยความไมประมาทเถิด”
“ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม” ฯลฯ
D.II.156; S.I.86–89; S.V.30–45;
A.I.11–17; A.III.365; A.V.21.

ที.ม. 10/143/180; สํ.ส. 15/378–384/125–129;
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

(การกระทํา, การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม
ทางใจก็ตาม — Kamma: action; deed)
1. อกุศลกรรม (กรรมทีเ่ ปนอกุศล, กรรมชัว่ , การกระทําทีไ่ มดี ไมฉลาด ไมเกิดจากปญญา ทํา
ใหเสือ่ มเสียคุณภาพชีวติ หมายถึง การกระทําทีเ่ กิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ —
Akusala-kamma: unwholesome action; evil deed; bad deed)
2. กุศลกรรม (กรรมทีเ่ ปนกุศล, กรรมดี, การกระทําทีด่ ี ฉลาด เกิดจากปญญา สงเสริม
คุณภาพของชีวติ จิตใจ หมายถึง การกระทําทีเ่ กิดจากกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ —
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,

สิ่งที่นาใครนาปรารถนา — Kàma:

sensuality)
1. กิเลสกาม (กิเลสที่ทําใหใคร, ความอยากที่เปนตัวกิเลส — Kilesa-kàma: subjective
sensuality)
2. วัตถุกาม (วัตถุอันนาใคร, สิ่งที่นาปรารถนา, สิ่งที่อยากได, 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, pleasurable) เรียกวา กามคุณ
M.I.85,173.

ม.มู.12/197/168; 327/333.
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[7] ฌาน 2

(การเพง, การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน — 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 — Lakkhaõåpanijjhàna: characteristic-examining Jhàna)
วิปสสนา ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ
มรรค ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแหงวิปสสนานั้นใหสําเร็จ
ผล ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะเพงนิพพานอันมีลักษณะเปนสุญญตะ อนิมิตตะ และ
อัปปณิหิตะ อยางหนึ่ง และเพราะเห็นลักษณะอันเปนสัจจภาวะของนิพพาน อยางหนึ่ง
ฌานที่แบงเปน 2 อยางนี้ มีมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา.
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 (ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแน — Jhàna: absorption)

1. รูปฌาน 4 (ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานที่เปนรูปาวจร — Råpa-jhàna: Jhànas of
the Fine-Material Sphere)
2. อรูปฌาน 4 (ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานที่เปนอรูปาวจร — Aråpa-jhàna: Jhànas
of the Immaterial Sphere)
คําวา รูปฌาน ก็ดี อรูปฌาน ก็ดี เริ่มใชคราวจัดรวมพุทธพจน เดิมเรียกเพียงวา ฌาน
และ อารุปป.

D.III.222; Dhs.56.

[9] ฌาน 4 = รูปฌาน 4 (the Four Jhànas)

ที.ปา.11/232/233; อภิ.สํ.34/192/78.

1. ปฐมฌาน (ฌานที่ 1 — Pañhama-jhàna: the First Absorption) มีองค 5 คือ วิตก
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌาน (ฌานที่ 2 — Dutiya-jhàna: the Second Absorption) มีองค 3 คือ ปติ สุข
เอกัคคตา
3. ตติยฌาน (ฌานที่ 3 — Tatiya-jhàna: the Third Absorption) มีองค 2 คือ สุข เอกัคคตา
4. จตุตถฌาน (ฌานที่ 4 — Catuttha-jhàna: the Fourth Absorption) มีองค 2 คือ
อุเบกขา เอกัคคตา
คัมภีรฝายอภิธรรม นิยมแบงรูปฌานนี้เปน 5 ขั้น เรียกวา ฌานปญจกนัย หรือ ปญจกัชฌาน โดยแทรก ทุติยฌาน (ฌานที่ 2) ที่มีองค 4 คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เพิ่มเขามา

[10]
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แลวเลื่อนทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในฌาน 4 ขางตนนี้ออกไปเปน ตติยฌาน
จตุตถฌาน และปญจมฌาน ตามลําดับ (โดยสาระก็คือ การจําแนกขั้นตอนใหละเอียดมากขึ้น
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, การใหความรูและแนะนําสั่งสอน — Dhammadàna: gift of
Truth; spiritual gift)
ใน 2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ อามิสทานชวยคํ้าจุนชีวิต ทําใหเขามีที่พึ่งอาศัย 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 (การใหจําเพาะบุคคล, ทานที่ใหเจาะจงตัวบุคคลหรือใหเฉพาะแกบุคคลผู
ใดผูหนึ่ง — Pàñipuggalika-dàna: offering to a particular person; a gift designated
to a particular person)
2. สังฆทาน (การใหแกสงฆ, ทานที่ถวายแกสงฆเปนสวนรวม 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 (ของถวายหรือของใหที่จาเพาะ
ํ
บุคคล) และเรียกสังฆทาน วา สงฺฆคตา ทกฺขิณา (ของถวายหรือของใหที่ถึงในสงฆ)
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 (ความเห็นวาเที่ยง, 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 (ความเห็นวาไมเปนอันทํา, เห็นวาการกระทําไมมีผล — Akiriya-diññhi: view
of the inefficacy of action)
2. อเหตุกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมีเหตุ, เห็นวาสิ่งทั้งหลายไมมีเหตุปจจัย — Ahetuka-diññhi:
view of non-causality)
3. นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมี, เห็นวาไมมีการกระทําหรือสภาวะที่จะกําหนดเอาเปนหลักได
— Natthika-diññhi: nihilistic view; nihilism)
M.I.404.

ม.ม.13/105/111.

[15] ที่สุด หรือ อันตา 2 (ขอปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิตที่เอียงสุด ผิดพลาดไปจากทางอัน

ถูกตอง คือมัชฌิมาปฏิปทา — Antà: the two extremes)
1. กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุนอยูดวยกามสุข — Kàmasukhallikànuyoga: the
extreme of sensual indulgence; extreme hedonism)
2. อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเอง, 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 (สภาพที่ทนไดยาก, ความทุกข, ความไมสบาย — Dukkha: pain; suffering;
discomfort)
1. กายิกทุกข (ทุกขทางกาย — Kàyika-dukkha: bodily pain; physical suffering)
2. เจตสิกทุกข (ทุกขทางใจ, โทมนัส — Cetasika-dukkha: mental pain; mental suffering)
ดู [79] ทุกขตา 3 ดวย.
D.II.306; S.V.209.

[17] เทศนา 21

ที.ม.10/295/342; สํ.ม.19/942,944/280.

(การแสดงธรรม, การชี้แจงแสดงความ — Desanà: preaching;

exposition)
1. บุคคลาธิษฐานเทศนา (เทศนามีบุคคลเปนที่ตั้ง, เทศนาอางคน, แสดงโดยยกคนขึ้นอาง,
ยกคนเปนหลักฐานในการอธิบาย — Puggalàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of
persons)
2. ธรรมาธิษฐานเทศนา (เทศนามีธรรมเปนที่ตั้ง, เทศนาอางธรรม, แสดงโดยยกหลักหรือ
ตัวสภาวะขึ้นอาง — Dhammàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of ideas)

[18]
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เทศนา 2 นี้ ทานสรุปมาจากเทศนา 4 ในคัมภีรที่อางไว
PsA.449.

[18] เทศนา 22

ปฏิสํ.อ.77.

(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. ปรมัตถเทศนา (เทศนาโดยปรมัตถ, แสดงตามความหมายของสภาวธรรมแทๆ เชนวา อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ขันธ ธาตุ อายตนะ เปนตน — Paramattha-desanà: absolute teaching)
ผูฟงจะเขาใจความ สําเร็จประโยชนดวยเทศนาอยางใด 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, สิ่งที่มีรูป, ไดแกรูปขันธทั้งหมด — Råpadhamma:
materiality; corporeality)
2. อรูปธรรม (สภาวะมิใชรปู , สิง่ ทีไ่ มมรี ปู , ไดแกนามขันธ 4 และนิพพาน — Aråpadhamma:
immateriality; incorporeality)
ในบาลีที่มา 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 ที่เปนสาสวะทั้ง
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 (สิ่งที่ปจจัยปรุงแตง คือ ขันธ 5 ทั้งหมด — Saïkhata-dhamma: conditioned things; compounded things)
2. อสังขตธรรม (สิ่งที่ปจจัยไมปรุงแตง 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 ที่เปนวิบาก และรูปที่เกิดแตกรรมทั้งหมด — Upàdinna-dhamma: states
grasped by craving and false view; grasped states)
2. อนุปาทินนธรรม (ธรรมที่ไมถูกยึด, ธรรมที่กรรมอันสัมปยุตดวยตัณหาและทิฏฐิไมเขายึด
ครอง ไดแก นามขันธ 4 สวนนอกนี้ รูปที่มิใชเกิดแตกรรม 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, ละอายใจตอการทําความชั่ว — Hiri: moral shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอความชั่ว — Ottappa: moral dread)

A.I.51; It.36.

องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257.

[24] ธรรมทําใหงาม 2 (Sobhaõakaraõa-dhamma: gracing virtues)

1. ขันติ (ความอดทน, อดไดทนไดเพือ่ บรรลุความดีงามและความมุง หมายอันชอบ — Khanti:
patience: forbearance; tolerance)
2. โสรัจจะ (ความเสงีย่ ม, อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบรอยงดงาม — 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 (ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทําความดีทุกอยาง

—

Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
1. สติ (ความระลึกได, นึกได, สํานึกอยูไมเผลอ — Sati: mindfulness)
2. สัมปชัญญะ (ความรูชัด, รูชัดสิ่งที่นึกได, ตระหนัก, เขาใจชัดตามความเปนจริง —
Sampaja¤¤a: clear comprehension)
D.III.273; A.I.95.

ที.ปา.11/378/290; องฺ.ทุก.20/424/119.

[26]
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[26] ธุระ 2 (หนาที่การงานที่พึงกระทํา, กิจในพระศาสนา — Dhura: burden; task; business; responsibility in the Dispensation)
1. คันถธุระ (ธุระฝายคัมภีร, กิจดานการเลาเรียน — Gantha-dhura: burden of study;
task of learning)
2. วิปสสนาธุระ (ธุระฝายเจริญวิปสสนา, กิจดานการบําเพ็ญภาวนา หรือเจริญกรรมฐาน อัน
รวมทั้งสมถะที่เปนเบื้องตน ซึ่งเรียกรวมเขาไวดวยโดยฐานมีวิปสสนาเปนสวนสําคัญและคลุม
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

(สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว, ภาวะที่เปนสุขสูงสุด 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: ตามคําอธิบายนัยหนึ่งวา
1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesa-parinibbàna: extinction
of the defilements)
2. = ดับกิเลส ไมมีเบญจขันธเหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandha-parinibbàna: extinction of the Aggregates) หรือ
1. = นิพพานของพระอรหันตผูยังเสวยอารมณที่นาชอบใจและไมนาชอบใจทางอินทรีย 5 รับรู
สุขทุกขอยู
2. = นิพพานของพระอรหันตผูระงับการเสวยอารมณทั้งปวงแลว
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 (การกําหนดเรียก หรือ สิ่งที่ถูกกําหนดเรียก, การกําหนดตั้งหรือตรา
ไวใหเปนที่รูกัน — Pa¤¤atti: designation; term; concept)

หมวด 2
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[29]

1. ปญญาปยบัญญัติ หรือ อรรถบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนสิ่งอันพึงใหรูกัน, บัญญัติที่เปน
ความหมาย, บัญญัติคือความหมายอันพึงกําหนดเรียก, ตัวความหมายที่จะพึงถูกตั้งชื่อเรียก
— Pa¤¤àpiya~, Attha~: the Pa¤¤atti to be made known or conveyed; concept)
2. ปญญาปนบัญญัติ หรือ นามบัญญัติ หรือ สัททบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนเครื่องใหรู
กัน, บัญญัติที่เปนชื่อ, บัญญัติที่เปนศัพท, ชื่อที่ตั้งขึ้นใชเรียก — 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 (บัญญัติสิ่งที่มีอยู เชน รูป เวทนา สมาธิ เปนตน — Vijjamàna~:
designation of a reality; real concept)
2. อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไมมีอยู เชน มา แมว รถ นายแดง เปนตน — Avijjamàna~: designation of an unreality; unreal concept)
3. วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ (บัญญัตสิ งิ่ ทีไ่ มมี ดวยสิง่ ทีม่ ี เชน คนดี นักฌาน ซึง่ ความ
จริงมีแตดี คือภาวะทีเ่ ปนกุศล และฌาน แตคนไมมี เปนตน — Vijjamànena-avijjamàna~:
designation of an unreality by means of a reality; unreal concept by means of
real concept)
4. อวิชชามาเนนวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ดวยสิ่งที่ไมมี 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 (บัญญัติสิ่งที่มี ดวยสิ่งที่มี 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 (บัญญัติสิ่งที่ไมมี ดวยสิ่งที่ไมมี 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.

[29] บุคคลหาไดยาก 2 (Dullabha-puggala: rare persons)

ปฺจ.อ.32; สงฺคห.49; สงฺคห.ฏีกา253.

1. บุพการี (ผูทําอุปการะกอน, ผูทําความดีหรือทําประโยชนใหแตตนโดยไมตองคอยคิดถึงผล
ตอบแทน — Pubbakàrã: one who is first to do a favour; previous benefactor)
2. กตัญูกตเวที (ผูรูอุปการะที่เขาทําแลวและตอบแทน, ผูรูจักคุณคาแหงการกระทําดีของ
ผูอื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น — Kata¤¤åkatavedã: one who is grateful and

[30]
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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)
ในบาลีที่มา 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: doctrinal hospitality; spiritual greeting)
A.I.93; Vbh.360.

องฺ.ทุก.20/397/116; อภิ.วิ.35/921/487.

[32] ปธาน 2 (ความเพียร หมายเอาความเพียรที่ทาได
ํ ยาก — Padhàna: hard struggles;

painstaking endeavours)
1. ความเพียรของคฤหัสถที่จะอํานวยปจจัยสี่ (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.

[33] ปริเยสนา 2 (การแสวงหา — Pariyesanà: search; quest)

องฺ.ทุก.20/248/63.

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 แตรูจักโทษขอบกพรองของสิ่งที่มีสภาพเชนนั้น
แลว ใฝแสวงธรรมอันเกษม คือ นิพพาน อันไมมีสภาพเชนนั้น — Ariya-pariyesanà: ariyan
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[35]

or noble search)
สองอยางนี้ เทียบไดกับ อามิสปริเยสนา และ ธรรมปริเยสนา ที่ตรัสไวในอังคุตตรนิกาย;
แตสําหรับคนสามัญ อาจารยภายหลังอธิบายวา ขอแรกหมายถึงมิจฉาอาชีวะ ขอหลังหมายถึง
สัมมาอาชีวะ ดังนี้ก็มี.
M.I.161; A.I.93.

ม.มู.12/313/314; องฺ.ทุกฺ.20/399/116.

[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2 (ทางเกิดแหงแนวความคิดที่ถูกตอง, ตนทางของปญญา

และความดีงามทั้งปวง — Sammàdiññhi-paccaya: sources or conditions for the
arising of right view)
1. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟงคําแนะนําสั่ง
สอน เลาเรียน หาความรู สนทนาซักถาม ฟงคําบอกเลาชักจูงของผูอื่น โดยเฉพาะการสดับ
สัทธรรมจากทานผูเปนกัลยาณมิตร — Paratoghosa: another's utterance; inducement
by others; hearing or learning from others)
2. โยนิโสมนสิการ (การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ ทําในใจโดยแยบคาย
มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ
ออก ใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจ จัย — Yonisomanasikàra: reasoned
attention; systematic attention; genetical reflection; analytical reflection)
ขอธรรม 2 อยางนี้ ไดแก ธรรมหมวดที่ [1] และ [2] นั่นเอง แปลอยางปจจุบันวา “องค
ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของการศึกษา” โดยเฉพาะขอที่ 1 ในที่นี้ใชคํากวางๆ
แตธรรมที่ตองการเนน ก็คือ กัลยาณมิตตตา
ปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี 2 อยาง คือ ปรโตโฆสะ และ อโยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงขามกับ
ที่กลาวมานี้.
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, คําสอนหลักใหญ — Pàvacana:
fundamental text; fundamental teaching)
1. ธรรม (คําสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู และแนะนําหลักความดีที่ควรประพฤติ —
Dhamma: the Doctrine)
2. วินัย (ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอกัน —
Vinaya: the Discipline)
ดู [75] ไตรปฎก ดวย.
DII.154.

[,,] พุทธคุณ 2 ดู [304] พุทธคุณ 2.

ที.ม. 10/141/178.

[36]
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[,,] พุทธคุณ 3 ดู [305] พุทธคุณ 3.
[,,] ไพบูลย 2 ดู [44] เวปุลละ 2.
[36] ภาวนา 2 (การเจริญ, การทําใหเกิดใหมีขึ้น, การฝกอบรมจิตใจ — Bhàvanà: mental

development)
1. สมถภาวนา (การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ — Samatha-bhàvanà:
tranquillity development)
2. วิปสสนาภาวนา (การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง, การเจริญปญญา
— Vipassanà-bhàvanà: insight development)
สองอยางนี้ ในบาลีที่มาทานเรียกวา ภาเวตัพพธรรม และ วิชชาภาคิยธรรม. ในคัมภีร
สมัยหลัง บางทีเรียกวา กรรมฐาน (อารมณเปนที่ตั้งแหงงานเจริญภาวนา, ที่ตั้งแหงงานทํา
ความเพียรฝกอบรมจิต, วิธฝี ก อบรมจิต — 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, การทําใหเปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา — Bhàvanà:

growth; cultivation; training; development)
1. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด
โทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ — Kàya-bhàvanà: physical development)
2. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย
ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน — Sãlabhàvanà: moral development)
3. จิตตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิก
บาน เปนสุขผองใส เปนตน — Citta-bhàvanà: cultivation of the heart; emotional
development)
4. ปญญาภาวนา (การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้ง
หลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทํา
ตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา —
Pa¤¤à-bhàvanà: cultivation of wisdom; intellectual development; wisdom development)
ในบาลีทมี่ า ทานแสดงภาวนา 4 นี้ ในรูปทีเ่ ปนคุณบทของบุคคล จึงเปน ภาวิต 4 คือ ภาวิตกาย
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[39]

ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (ผูไดเจริญกาย ศีล จิต และปญญาแลว) บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ชุดนี้ครบถวนยอมเปนพระอรหันต
A.III.106.

องฺ.ปฺจก. 22/79/121.

[38] รูป 2

(สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปจจัยตางๆ อันขัดแยง, รางกายและสวน
ประกอบฝายวัตถุพรอมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติของมัน, สวนที่เปนรางกับทั้งคุณและ
อาการ — Råpa: corporeality; materiality; matter)
1. มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (สภาวะอันปรากฏไดเปนใหญๆ โตๆ หรือเปนตางๆ ไดมากมาย,
รูปที่มีอยูโดยสภาวะ, รูปตนเดิม ไดแกธาตุ 4 — Mahàbhåta: primary elements)
2. อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24 (รูปอาศัย, รูปที่เปนไปโดยอาศัยมหาภูต, 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.

[39] มหาภูต

สงฺคห.33.

หรือ

ภูตรูป 4

(Mahàbhåta: the Four Primary Elements; primary

matter)
1. ปฐวีธาตุ (สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่, สภาพอันเปนหลักที่ตั้งที่อาศัยแหงสหชาตรูป เรียก
สามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือ ธาตุดิน — Pañhavã-dhàtu: element of extension; solid
element; earth)
2. อาโปธาตุ (สภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม หรือซานไป ขยายขนาด ผนึก พูนเขาดวยกัน
เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือ ธาตุนํ้า — âpo-dhàtu: element of cohesion; liquid
element; water)
3. เตโชธาตุ (สภาวะที่ทําใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ — Tejo-dhàtu: element of heat
or radiation; heating element; fire)
4. วาโยธาตุ (สภาวะทีท่ าให
ํ สนั่ ไหว เคลือ่ นที่ และคําจุ
้ น เรียกสามัญวา ธาตุลม — Vàyo-dhàtu:
element of vibration or motion; air element; wind)
สีอ่ ยางนี้ เรียกอีกอยางหนึง่ วา ธาตุ 4 (ในคัมภีรช นั้ หลัง มี 2–3 แหง เรียกวา มหาภูตรูป 4)
D.I.214; Vism.443; Comp.154.

ที.สี.9/343/277; วิสุทฺธิ.3/11; สงฺคห.33.

[40]
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[40] อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24 (Upàdà-råpa: derivative materiality)
ก. ปสาทรูป 5 (รูปที่เปนประสาทสําหรับรับอารมณ — 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 (รูปที่เปนอารมณหรือแดนรับรูของอินทรีย — 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 ที่กลาวแลวในมหาภูต
ค. ภาวรูป 2 (รูปที่เปนภาวะแหงเพศ — 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. หทัยวัตถุ* (ที่ตั้งแหงใจ, หัวใจ — Hadaya-vatthu: heart-base)
จ. ชีวิตรูป 1 (รูปที่เปนชีวิต — 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 (อาหารคือคําขาว, อาหารที่กิน — Kavaëiïkàràhàra: edible food;
nutriment)
ช. ปริจเฉทรูป 1 (รูปทีก่ 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 เวนแตปฏฐานใชคําวา วัตถุ ไมมี หทัย
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16. กายวิญญัติ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยกาย — Kàya-vi¤¤atti: bodily intimation; gesture)
17. วจีวิญญัติ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยวาจา — Vacã-vi¤¤atti: verbal intimation; speech)
ฎ. วิการรูป 5 (รูปคืออาการที่ดัดแปลงทําใหแปลกใหพิเศษได — 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 ไมนับเพราะซํ้าในขอ ญ.
ฏ. ลักขณรูป 4 (รูปคือลักษณะหรืออาการเปนเครื่องกําหนด — Lakkhaõa-råpa: material
quality of salient features)
21. [รูปสสะ] อุปจยะ (ความกอตัวหรือเติบขึ้น — 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 (สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa: matter; materiality)

1. อุปาทินนกรูป (รูปทีก่ รรมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกรปู ทีเ่ กิดจากกรรม — Upàdinnakaråpa: kammically grasped materiality; clung-to materiality; organic matter)
2. อนุปาทินนกรูป (รูปที่กรรมไมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกรูปที่มิใชเกิดจากกรรม —
Anupàdinnaka-råpa: kammically ungrasped materiality; not-clung-to materiality;
inorganic matter)
Vbh.14; Vism.450; Comp.159.

[42] ฤทธิ์ 2

อภิ.วิ.35/36/19; วิสุทฺธิ.3/20; สงฺคห.35.

(อิทธิ คือความสําเร็จ ความรุงเรือง — Iddhi: achievement; success;

prosperity)
1. อามิสฤทธ (อามิสเปนฤทธิ์, ความสําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ — âmisa-iddhi:
achievement of carnality; material or carnal prosperity)
2. ธรรมฤทธิ์ (ธรรมเปนฤทธิ์, ความสําเร็จหรือความรุงเรืองทางธรรม — Dhamma-iddhi:
achievement of righteousness; doctrinal or spiritual prosperity)

[43]
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องฺ.ทุก.20/403/117.

[,,] โลกบาลธรรม 2 ดู [23] ธรรมคุมครองโลก 2.
[43] วิมุตติ 2 (ความหลุดพน — Vimutti: deliverance; liberation; freedom)

1. เจโตวิมุตติ (ความหลุดพนแหงจิต, ความหลุดพนดวยอํานาจการฝกจิต, ความหลุดพนแหง
จิตจากราคะ ดวยกําลังแหงสมาธิ — Cetovimutti: deliverance of mind; liberation by
concentration)
2. ปญญาวิมุตติ (ความหลุดพนดวยปญญา, ความหลุดพนดวยอํานาจการเจริญปญญา,
ความหลุดพนแหงจิตจากอวิชชา ดวยปญญาที่รูเห็นตามเปนจริง — 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 (ความตัง้ มัน่ แหงจิต, ภาวะทีจ่ ติ สงบนิง่ จับอยูท อี่ ารมณอนั เดียว — Samàdhi:
concentration)
1. อุปจารสมาธิ (สมาธิเฉียดๆ, สมาธิจวนจะแนวแน — Upacàra-samàdhi: access concentration)
2. อัปปนาสมาธิ (สมาธิแนวแน, สมาธิแนบสนิท, สมาธิในฌาน — Appanà-samàdhi:
attainment concentration)
Vism.85, 371.

วิสุทฺธิ.1/105; 2/194.

[46] สมาธิ 3 (ความตัง้ มัน่ แหงจิต, ภาวะทีจ่ ติ สงบนิง่ จับอยูท อี่ ารมณอนั เดียว — Samàdhi:
concentration)
1. ขณิกสมาธิ (สมาธิชั่วขณะ — 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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[50]

[47] สมาธิ 3

(ความตั้งมั่นแหงจิต หมายถึงสมาธิในวิปสสนา หรือตัววิปสสนานั่นเอง แยก
ประเภทตามลักษณะการกําหนดพิจารณาไตรลักษณ ขอทีใ่ หสาเร็
ํ จความหลุดพน — Samàdhi:
concentration)
1. สุญญตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาเห็นความวาง ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กําหนดอนัตตลักษณะ — Su¤¤ata-samàdhi: concentration on the void)
2. อนิมิตตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีนิมิต ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กําหนดอนิจจลักษณะ — Animitta-samàdhi: concentration on the signless)
3. อัปปณิหิตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีความตั้งปรารถนา ไดแก วิปสสนาที่ใหถึง
ความหลุดพนดวยกําหนดทุกขลักษณะ — 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

(สภาพที่ปจจัยทั้งหลายปรุงแตงขึ้น, สิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัย — Saïkhàra:
conditioned things; compounded things)
1. อุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกอุปาทินนธรรม — Upàdinnaka-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.

[50] สัจจะ 2 (ความจริง — Sacca: truth)

องฺ.ทุก.20/393/115.

1. สมมติสัจจะ (ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงที่ขึ้นตอการยอมรับของคน, ความจริงที่ถือ
ตามความกําหนดหมายตกลงกันไวของชาวโลก เชนวา คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน —

[51]
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Sammati-sacca: conventional truth)
2. ปรมัตถสัจจะ (ความจริงโดยปรมัตถ, ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ โดยไมขึ้นตอการยอม
รับของคน, ความจริงตามความหมายขั้นสุดทายที่ตรงตามสภาวะและเทาที่จะกลาวถึงได 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 (คําสอน — Sàsana: teaching; dispensation)

1. ปริยัติศาสนา (คําสอนฝายปริยัติ, คําสอนอันจะตองเลาเรียนหรือจะตองชํ่าชอง ไดแก
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ — Pariyatti-sàsana: teaching to be studied or mastered;
textual or scriptural teaching; dispensation as text) = [302] นวังคสัตถุสาสน
2. ปฏิบัติศาสนา (คําสอนฝายปฏิบัติ, คําสอนที่จะตองปฏิบัติ ไดแก สัมมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา อปจจนีกปฏิปทา (ปฏิปทาที่ไมขัดขวาง) อันวัตถปฏิปทา (ปฏิปทาที่เปนไปตามความ
มุงหมาย) ธัมมานุธัมมปฏิปทา (ปฏิบัติธรรมถูกหลัก) กลาวคือ การบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ,
[128] ความคุ  ม ครองทวารในอิ น ทรี ย  ทั้ ง หลาย โภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า ชาคริ ย านุ โ ยค
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) ที่เปนสําคัญในหมวดนี้
ก็คือ [352] โพธิปกขิยธรรม 37.
Nd1143.

[52] สุข1 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)

ขุ.ม.29/232/175.

1. กายิกสุข (สุขทางกาย — Kàyika-sukha: bodily happiness)
2. เจตสิกสุข (สุขทางใจ — Cetasika-sukha: mental happiness)

A.I.80.

[53] สุข2 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)

องฺ.ทุก.20/315/101.

1. สามิสสุข (สุขอิงอามิส, สุขอาศัยเหยื่อลอ, สุขจากวัตถุคือกามคุณ — Sàmisa-sukha:
carnal or sensual happiness)
2. นิรามิสสุข (สุขไมอิงอามิส, สุขไมตองอาศัยเหยื่อลอ, สุขปลอดโปรงเพราะใจสงบหรือไดรู
แจงตามเปนจริง — Niràmisa-sukha: happiness independent of material things or
sensual desires; spiritual happiness)

A.I.80.

[54] สุทธิ 2 (ความบริสุทธิ์, ความสะอาดหมดจด — Suddhi: purity)

องฺ.ทุก.20/313/101.

1. ปริยายสุทธิ (ความบริสุทธิ์บางสวน, หมดจดในบางแงบางดาน ไดแก ความบริสุทธิ์ของ
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[57]

ปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค ที่ครองตนบริสุทธิ์ดวยขอปฏิบัติหรือธรรมที่
ตนเขาถึงบางอยาง แตยังมีกิจในการละและเจริญซึ่งจะตองทําตอไปอีก — 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 เบื้องตนในจํานวน 8 —
Sekha: the learner)
2. อเสขะ (พระอเสขะ, พระผูไมตองศึกษา ไดแกผูบรรลุอรหัตตผลแลว — Asekha: the
adept)
ทั้ง 2 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 2.
A.I.62.

องฺ.ทุก.20/280/80.

[56] อริยบุคคล 4
1. โสดาบัน (“ผูถ งึ กระแส”, ทานผูบ รรลุโสดาปตติผลแลว — Sotàpanna: Stream-Enterer)
2. สกทาคามี (“ผูก ลับมาอีกครัง้ เดียว”, ทานผูบ รรลุสกทาคามิผลแลว — Sakadàgàmã:
Once-Returner)
3. อนาคามี (“ผูไ มเวียนกลับมาอีก”, ทานผูบ รรลุอนาคามิผลแลว — Anàgàmã: NonReturner)
4. อรหันต (“ผูค วร”, “ผูห กั กําแหงสงสารแลว”, ทานผูบ รรลุอรหัตตผลแลว — 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)

[58]
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2. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล (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. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล (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. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล (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. ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอรหัตตผล (พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค — one who has
worked for the realization of the Fruition of Arahantship; one established in the
Path of Arahantship)
ทั้ง 8 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาทั้งหลายเรียกวา 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, ผูแรกถึงกระแสอันนําไปสูพระนิพพาน แน

ตอการตรัสรูขางหนา — Sotàpanna: Stream-Enterer)
1. เอกพีชี (ผูมีพืชคืออัตภาพอันเดียว คือ เกิดอีกครั้งเดียว ก็จักบรรลุอรหัต — Ekabãjã: the
Single-Seed)
2. โกลังโกละ (ผูไปจากสกุลสูสกุล คือ เกิดในตระกูลสูงอีก 2-3 ครั้ง หรือเกิดในสุคติอีก 2-3
ภพ ก็จักบรรลุอรหัต — Kolaïkola: the Clan-to-Clan)
3. สัตตักขัตตุงปรมะ (ผูมีเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่ง คือ เวียนเกิดในสุคติภพอีกอยางมากเพียง 7
ครั้ง ก็จักบรรลุอรหัต — Sattakkhattu§parama: the Seven-Times-at-Most)
เกณฑแบงหรือเหตุใหเปนเชนนี้ กําหนดดวยวิปสสนาและความมีอินทรียอันแกกลา ปาน
กลาง และออนกวากัน ตามลําดับ
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, ผูกลับมาอีกครั้งเดียว — Sakadàgà

mã: Once-Returner)
พระสกทาคามีนี้ ในบาลีมิไดแยกประเภทไว แตในคัมภีรรุนหลังแยกประเภทไวหลายอยาง
เชน ในคัมภีรปรมัตถโชติกา แยกไวเปน 3 ประเภท คือ ผูไดบรรลุผลนั้น ในกามภพ 1 ในรูป
ภพ 1 ในอรูปภพ 1
ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา จําแนกไว 5 ประเภท คือ ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในโลก
นี้เอง 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในเทวโลก 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว ปรินิพพานในเทว
โลกนั้นเอง 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว เกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ไปเกิด
ในเทวโลกหมดอายุแลว กลับมาเกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 และอธิบายตอทายวา พระ
สกทาคามีที่กลาวถึงในบาลีหมายเอาประเภทที่ 5 อยางเดียว
นอกจากนี้ ที่ทานแบงออกเปน 4 บาง 12 บาง ก็มี แตจะไมกลาวไวในที่นี้
KhA.182.

ขุทฺทก.อ.199; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/655.

[60] อนาคามี 5 (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, ผูไมเวียนกลับมาอีก — Anàgàmã: NonReturner)
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 จะเกิดเลื่อนตอขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแลวจึงปรินิพพาน — Uddha§sotoakaniññhagàmã: one who goes upstream bound for the highest realm; up-streamer
bound for the Not-Junior Gods)
เกณฑแบง ไดแกความตางแหงอินทรีย มีศรัทธาเปนตน ที่ยิ่งหยอนกวากัน
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

[62]
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แทจริง — Arahanta: an Arahant; arahant; Worthy One)
1. สุกขวิปสสก (ผูเห็นแจงอยางแหงแลง คือ ทานผูมิไดฌาน สําเร็จอรหัตดวยเจริญแต
วิปสสนาลวนๆ — Sukkhavipassaka: the dry-visioned; bare-insight worker)
2. สมถยานิก (ผูมีสมถะเปนยาน คือ ทานผูเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติแลว จึงเจริญ
วิปสสนาตอจนไดสาเร็
ํ จอรหัต — Samathayànika: one whose vehicle is tranquillity;
the quiet-vehicled)
การจําแนกพระอรหันตเปนสองประเภทอยางนี้ มาในคัมภีรชั้นหลังเชน ปรมัตถโชติกา
เปนตน ไมปรากฏในบาลีแหงใด สรุปคําอธิบายเพื่อเขาใจเพิ่มเติมดังนี้
ประเภทที่ 1 คือทานที่อาศัยเพียงอุปจารสมาธิ เจริญวิปสสนาไปจนถึงที่สุด แตเมื่อจะ
สําเร็จอรหัตนั้น ก็เปนผูไดปฐมฌาน ประเภทนี้ เรียกอีกอยางวา วิปสสนายานิก หรือ สุทธวิปสสนายานิก (ผูมีวิปสสนาลวนๆ เปนยาน — Suddhavipassanàyànika: one whose
vehicle is pure insight; the insight-vehicled)
ประเภทที่ 2 คือ ที่บาลีเรียกวา 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 Superknowledge)
4. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต (ผูบรรลุปฏิสัมภิทา — Pañisambhidappatta: one having attained
the Analytic Insights)
พระอรหันตทั้งสี่ในหมวดนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
ประมวลแสดงไวในหนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2 หนา 41 พึงทราบคําอธิบายตามที่มาเฉพาะ
ของคํานั้นๆ
แตในคัมภีรทั้งหลายนิยมจําแนกเปน 2 อยาง เหมือนในหมวดกอนบาง เปน 5 อยางบาง
ที่เปน 5 คือ
1. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา — Pa¤¤àvimutta: one liberated by wisdom)
2. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนทั้งสองสวน คือ ไดทั้งเจโตวิมุตติ ขั้นอรูปสมาบัติกอน 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 Superknowledge)
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5. ปฏิสัมภิทัปปตตะ (ผูบรรลุปฏิสัมภิทาสี่ — Pañisambhidappatta: one having gained
the Four Analytic Insights)
ทั้งหมดนี้ ยอลงแลวเปน 2 คือ พระปญญาวิมุต กับพระอุภโตภาควิมุต เทานั้น พระสุกขวิปสสกที่กลาวถึงขางตน เปน พระปญญาวิมุต ประเภทหนึ่ง (ในจํานวนพระปญญาวิมุต 5
ประเภท คือ พระสุกขวิปสสก และทานผูไดฌาน 4 ขั้นใดขั้นหนึ่งมากอนไดบรรลุอรหัตตผล)
พระเตวิชชะ กับพระฉฬภิญญะ เปน อุภโตภาควิมุต ทั้งนั้น แตทานแยกพระอุภโตภาควิมุตไว
เปนขอหนึ่งตางหาก เพราะพระอุภโตภาควิมุตที่ไมไดโลกียวิชชาและโลกียอภิญญา ก็มี สวน
พระปฏิสัมภิทัปปตตะ ไดความแตกฉานทั้งสี่ดวยปจจัยทั้งหลาย คือ การเลาเรียน สดับ สอบ
คน ประกอบความเพียรไวเกา และการบรรลุอรหัต.
พระอรหันต 5 นั้น แตละประเภท จําแนกโดยวิโมกข 3 รวมเปน 15 จําแนกออกไปอีกโดย
ปฏิปทา 4 จึงรวมเปน 60 ความละเอียดในขอนี้ จะไมแสดงไว เพราะจะทําใหฟนเฝอ ผู
ตองการทราบยิ่งขึ้นไป 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 (ผูหลุดพนทั้งสองสวน คือ ทานที่ไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย และสิ้น
อาสวะแลวเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติขั้นอรูปสมาบัติมากอนที่
จะไดปญญาวิมุตติ — Ubhatobhàgavimutta: one liberated in both ways)
2. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา คือ ทานที่มิไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย แตสิ้นอาสวะ
แลวเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอรหันตผูไดปญญาวิมุตติก็สําเร็จเลยทีเดียว —
Pa¤¤àvimutta: one liberated by understanding)
3. กายสักขี (ผูเปนพยานดวยนามกาย หรือ ผูประจักษกับตัว คือ ทานที่ไดสัมผัสวิโมกข 8
ดวยกาย และอาสวะบางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสมาธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ —
Kàyasakkhã: the body-witness)
4. ทิฏฐิปปตตะ (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ทานที่เขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะ
บางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลแลวขึ้นไป
จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีปญญินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — Diññhippatta: one
attained to right view)
5. สัทธาวิมุต (ผูหลุดพนดวยศรัทธา คือ ทานที่เขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะ
บางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา แตมีศรัทธาเปนตัวนํา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสัทธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ —
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Saddhàvimutta: one liberated by faith)
6. ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม หรือผูแลนตามไปดวยธรรม คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ
โสดาปตติผลที่มีปญญินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนํา ทานผูนี้ถาบรรลุ
ผลแลวกลายเปนทิฏฐิปปตตะ — Dhammànusarã: the truth-devotee)
7. สัทธานุสารี (ผูแลนไปตามศรัทธา หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อ
บรรลุโสดาปตติผลที่มีสัทธินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํา 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 จําแนกเปน 3 พวกตามอินทรีย
ที่แกกลา เปนตัวนําในการปฏิบัติ คือ สมาธินทรีย หรือปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย
บุคคลประเภทที่ 6 และ 7 (ธัมมานุสารีและสัทธานุสารี) ไดแกทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค จําแนกตามอินทรียที่เปนตัวนําในการปฏิบัติ คือ ปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย
อยางไรก็ตาม ขอความที่อธิบายมาเกี่ยวกับบุคคลประเภทที่ 3, 4, 5 บางคัมภีรกลาววา
เป นการแสดงโดยนิป ปริ ย าย คือ แสดงความหมายโดยตรงจํ าเพาะลงไป แตใ นคั ม ภีร
ปฏิสัมภิทามัคค ทานแสดงความหมายโดยปริยาย เรียกผูที่ปฏิบัติโดยมีสัทธินทรียเปนตัวนํา วา
เปน สัทธาวิมตุ ตัง้ แตบรรลุโสดาปตติผล ไปจนบรรลุอรหัตตผล; เรียกผูป ฏิบตั โิ ดยมีสมาธินทรีย
เปนตัวนํา วาเปน กายสักขี ตั้งแตบรรลุโสดาปตติมรรค ไปจนบรรลุอรหัตตผล; เรียกผูที่ปฏิบัติ
โดยมีปญ
 ญินทรียเ ปนตัวนํา วาเปน ทิฏฐิปปตตะ ตัง้ แตบรรลุโสดาปตติผลไปจนบรรลุอรหัตตผล;
โดยนัยนี้จึงมีคาเรี
ํ ยกพระอรหันตวา สัทธาวิมุต หรือ กายสักขี หรือ ทิฏฐิปปตตะ ไดดวย แต
ถาถือศัพทเครงครัด ก็มีแต อุภโตภาควิมุต กับ ปญญาวิมุต เทานั้น
ในฎีกาแหงวิสุทธิมัคคคือปรมัตถมัญชุสา มีคําอธิบายวา ผูไมไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรคเปน สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี อยางใดอยางหนึง่ ตอจากนัน้ เปน สัทธาวิมตุ
หรือ ทิฏฐิปปตตะ จนไดสาเร็
ํ จอรหัตตผล จึงเปน ปญญาวิมุต; ผูไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรคเปน สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี อยางใดอยางหนึ่ง ตอจากนั้นเปน กายสักขี
เมื่อสําเร็จอรหัตตผล เปน อุภโตภาควิมุต
นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา บุคคลประเภทกายสักขีนี่เองที่ไดชื่อวา สมถยานิก; สวนคําวา
ปญญาวิมุต บางแหงมีคาจํ
ํ ากัดความแปลกออกไปจากนี้วา ไดแกผูที่บรรลุอรหัต 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, พุทธพจนที่ตรัสตามสมมติ อันจะ
ตองเขาใจความจริงแทที่ซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง เชนที่ตรัสเรื่องบุคคล ตัวตน เรา–เขา วา บุคคล 4
ประเภท, ตนเปนที่พึ่งของตน เปนตน — Neyyattha: with indirect meaning; with
meaning to be defined, elucidated or interpreted)
2. นีตัตถะ ([พระสูตร]ซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแลว, พุทธพจนที่ตรัสโดยปรมัตถ ซึ่ง
มีความหมายตรงไปตรงมาตามสภาวะ เชนที่ตรัสวา รูป เสียง กลิ่น รส เปนตน — Nãtattha:
with direct or manifest meaning; with defined or elucidated meaning)
ผูใดแสดงพระสูตรที่เปนเนยยัตถะ วาเปนนีตัตถะ หรือแสดงพระสูตรที่เปนนีตัตถะ วาเปน
เนยยัตถะ ผูนั้นชื่อวากลาวตูพระตถาคต.
A.I. 60

องฺ.ทุก.20/270/76

[65] อุปญญาตธรรม 2 (ธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง

คือ พระองคไดทรงอาศัยธรรม 2 อยางนี้ดําเนินอริยมรรคาจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ สัมมา
สัมโพธิญาณ — Upa¤¤àta-dhamma: two virtues realized or ascertained by the
Buddha himself)
1.อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ (ความไมสันโดษในกุศลธรรม, ความไมรูอิ่มไมรูพอใน
การสรางความดีและสิ่งที่ดี — Asantuññhità kusalesu dhammesu: discontent in moral
states; discontent with good achievements)
2.อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ (ความไมระยอในการพากเพียร, การเพียรพยายามกาวหนา
เรื่อยไปไมยอมถอยหลัง — 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.

ติกะ — หมวด 3
Groups of Three
(including related groups)

[66] กรรม 3 (การกระทํา, การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม — Kamma:
action; deed)
1. กายกรรม (กรรมทําดวยกาย, การกระทําทางกาย — Kàya-kamma: bodily action)
2. วจีกรรม (กรรมทําดวยวาจา, การกระทําทางวาจา — Vacã-kamma: verbal action)
3. มโนกรรม (กรรมทําดวยใจ, การกระทําทางใจ — 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, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั โลภะ, ความคิดเผือ่ แผ, จาคะ — Alobha: nongreed; generosity)
2. อโทสะ (ความไมคดิ ประทุษราย, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั โทสะ, เมตตา — Adosa: nonhatred; love)
3. อโมหะ (ความไมหลง, ธรรมทีเ่ ปนปฏิปก ษกบั ความหลง, 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] กุศลวิตก 3 (ความตรึกทีเ่ ปนกุศล, ความนึกคิดทีด่ งี าม — Kusala-vitakka: wholesome

thoughts)
1. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม, ความนึกคิดในทางเสียสละ ไมติดในการปรน
ปรือสนองความอยากของตน — Nekkhamma-vitakka: thought of renunciation; thought
free from selfish desire)

หมวด 3

[72]

85

2. อพยาบาทวิตก (ความตรึกปลอดจากพยาบาท, ความนึกคิดที่ประกอบดวยเมตตา ไมขัด
เคืองหรือเพงมองในแงราย — Abyàpàda-vitakka: thought free from hatred)
3. อวิหงิ สาวิตก (ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน, ความนึกคิดทีป่ ระกอบดวยกรุณาไมคดิ ราย
หรือมุง ทําลาย — Avihi§sà-vitakka: thought of non-violence; thought free from cruelty)
A.III.446.

องฺ.ฉกฺก.22/380/496.

[70] อกุศลวิตก 3

(ความตรึกที่เปนอกุศล, ความนึกคิดที่ไมดี — Akusala-vitakka:
unwholesome thoughts)
1. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม, ความนึกคิดในทางแสหาหรือพัวพันติดของในสิ่งสนอง
ความอยาก — Kàma-vitakka: thought of sensual pleasures)
2. พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท, ความนึกคิดทีป่ ระกอบดวยความขัดเคืองเพงมองใน
แงรา ย — Byàpàda-vitakka: thought full of hatred or ill-will; malevolent thought)
3. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน, ความนึกคิดในทางทําลาย ทํารายหรือกอความ
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 (ความฉลาดในความเจริญ, รอบรูท างเจริญ และเหตุของความเจริญ — àyakosalla: proficiency as to gain or progress)
2. อปายโกศล (ความฉลาดในความเสือ่ ม, รอบรูท างเสือ่ มและเหตุของความเสือ่ ม — Apàyakosalla: proficiency as to loss or regress)
3. อุปายโกศล (ความฉลาดในอุบาย, รอบรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะทําใหสําเร็จ —
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 กําหนดไดถึงองคประกอบและ
เหตุปจจัยของเรื่องที่เปนไปอยู — Paccuppanna§sa-¤àõa: insight into the present;
knowledge of the present)
D.III.275.

ที.ปา.11/396/292.

[73]
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[73] ญาณ 32 (ความหยั่งรู, ปรีชาหยั่งรู — ¥àõa: insight; knowledge)

1. สัจจญาณ (หยั่งรูสัจจะ คือ ความหยั่งรูอริยสัจจ 4 แตละอยางตามที่เปนๆ วา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา — Sacca-¤àõa: knowledge of the
Truths as they are)
2. กิจจญาณ (หยั่งรูกิจ คือ ความหยั่งรูกิจอันจะตองทําในอริยสัจจ 4 แตละอยางวา ทุกขควร
กําหนดรู ทุกขสมุทัยควรละเสีย เปนตน — Kicca-¤àõa: knowledge of the functions
with regard to the respective Four Noble Truths)
3. กตญาณ (หยั่งรูการอันทําแลว คือ ความหยั่งรูวากิจอันจะตองทําในอริยสัจจ 4 แตละ
อยางนั้นไดทําเสร็จแลว — Kata-¤àõa: knowledge of what has been done with
regard to the respective Four Noble Truths)
ญาณ 3 ในหมวดนี้ เนื่องดวยอริยสัจจ 4 โดยเฉพาะ เรียกชื่อเต็มตามที่มาวา ญาณทัสสนะ 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)
ปริวฏั ฏ หรือวนรอบ 3 นี้ เปนไปในอริยสัจจทงั้ 4 รวมเปน 12 ญาณทัสสนะนัน้ จึงไดชอื่ วามี
อาการ 12 (twelvefold intuitive insight หรือ 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, ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได จะเปนอยางใด
อยางหนึง่ อยากเปน อยากคงอยูต ลอดไป, ความใครอยากทีป่ ระกอบดวยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ
— Bhava-taõhà: craving for existence)
3. วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพนไปแหงตัวตนจาก
ความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทําลาย อยากใหดับสูญ, ความใครอยากที่
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 ตํารา 3, ประมวลแหงคัมภีรที่รวบ

รวมพระธรรมวินัย 3 หมวด หรือ 3 ชุด — Tipiñaka: the Three Baskets; the Pali
Canon) จัดพิมพดวยอักษรไทย มี 45 เลม
1. วินัยปฎก (หมวดพระวินัย, ประมวลสิกขาบท สําหรับภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ —
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. ปาจิตติยะ (ปา) วาดวยสิกขาบททีเ่ กีย่ วกับอาบัตเิ บา ตัง้ แตนสิ สัคคิยปาจิตตีย ถึงเสขิยะ
และรวมเอาภิกขุนีวิภังคเขาไวดวย (Minor Offences) จัดเปน 2 เลม
วิภังค นี้ แบงอีกอยางหนึ่งเปน 2 เหมือนกัน คือ
1. มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝายภิกษุสงฆ (Rules for
Monks) จัดเปน 2 เลม
2. ภิกขุนวี ภิ งั ค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝา ยภิกษุณสี งฆ (Rules for Nuns) จัดเปน 1 เลม
ข. ขันธกะ (Khandhaka) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข รวมเปนบทๆ เรียกวา ขันธกะ หนึง่ ๆ
ทั้งหมดมี 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
บรรจุคาถามคํ
ํ
าตอบ ซอมความรูพระวินัย จัดเปน 1 เลม
2. สุตตันตปฎก (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรม และเรื่องเลา
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: Collection of Middle-length Discourses จัดเปน 3 ปณณาสก 3 เลม มี 152 สูตร
3. สังยุตตนิกาย (สํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตาม
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เรื่องที่เนื่องกัน — 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 าดับจํานวนหัวขอธรรม — 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 คําอธิบายและเรื่องราวเบ็ดเตล็ด —
Khuddaka-nikàya: Smaller Collection; Collection of Minor Works รวมคัมภีรที่
จัดเขาไมไดในนิกายสีข่ า งตน มีทงั้ หมด 15 คัมภีร จัดเปน 9 เลม คือ 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, ประมวลหลักธรรมและคําอธิบายในรูปหลักวิชาลวนๆ 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 (ครึ่งเลม)
4. ปุคคลบัญญัติ (ปุ) บัญญัติความหมายบุคคลประเภทตางๆ ตามคุณธรรมที่มีอยูในบุคคล
นั้นๆ — Puggalapa¤¤atti: Description of Individuals (ครึ่งเลม)
5. กถาวัตถุ (ก) แถลงวินิจฉัยทัศนะตางๆ ที่ขัดแยงกันระหวางนิกายทั้งหลายสมัยตติย
สังคายนา — Kathàvatthu: Subjects of Discussion (1 เลม)
6. ยมก (ย) ยกหัวขอธรรมขึ้นวินิจฉัยดวยวิธีถามตอบโดยตั้งคําถามยอนกันเปนคูๆ —
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, อาการที่เปนเครื่องกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความจริง

ของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน — Tilakkhaõa: the Three
Characteristics)
1. อนิจจตา (ความเปนของไมเที่ยง — 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 สามัญลักษณะ หรือ สามัญลักษณ (Sàma¤¤a-lakkhaõa: the Common Characteristics)
[ไมสามัญแกธรรมที่เปนอสังขตะ อันไดแกวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่ 3 คือ อนัตตาอยาง
เดียว ไมมีลักษณะ 2 อยางตน]
• ลักษณะทัง้ 3 เหลานี้ ปรากฏอยูต
 ามธรรมดาทีแ่ นนอน เปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ธรรมนิยาม
• คําวา ไตรลักษณ ก็ดี สามัญลักษณ ก็ดี เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา 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 (ทางทํากรรม — Dvàra: door; channel of action)

1. กายทวาร (ทวารคือกาย — Kàya-dvàra: the body-door; channel of bodily action)
2. วจีทวาร (ทวารคือวาจา—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 ซึ่งเปนทุกขอยางที่เขาใจสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ — Dukkhadukkhatà: painfulness as suffering)
2. วิปริณามทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน ไดแกความสุข ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
ความทุกขเมื่อตองเปลี่ยนแปลงแปรไปเปนอยางอื่น — Vipariõàma-dukkhatà: suffering in
change)
3. สังขารทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะเปนสังขาร ไดแกตัวสภาวะของสังขาร คือสิ่งทั้งปวง
ซึ่งเกิดจากปจจัยปรุงแตง ที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายไป ทําใหคงสภาพอยูไมได
พรองอยูเสมอ และใหเกิดทุกขแกผูยึดถือดวยอุปาทาน — Saïkhàra-dukkhatà: suffering
due to formations; inherent liability to suffering)
D.III.216; S.IV.259; V.56.

[80] ทุจริต 3

ที.ปา.11/228/229; สํ.สฬ.18/510/318; สํ.ม.19/319/85.

(ความประพฤติชั่ว, ประพฤติไมดี — Duccarita: evil conduct;

misconduct)
1. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยกาย — Kàya-duccarita: evil conduct in act;
misconduct by body) มี 3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยวาจา — Vacã-duccarita: evil conduct in word;
misconduct by speech) มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยใจ — Mano-duccarita: evil conduct in thought;
misconduct by mind) มี 3 คือ อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ
ดู รายละเอียดที่ [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 รายละเอียดที่ [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 — Sammatideva: gods by convention)
2. อุปปตติเทพ (เทวดาโดยกําเนิด ไดแก เทวดาในกามาวจรสวรรค และพรหมทั้งหลาย
เปนตน — Upapatti-deva: gods by rebirth)
3. วิสุทธิเทพ (เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระ
อรหันตทั้งหลาย — Visuddhi-deva: gods by purification)

Nd2173; KhA.123.

ขุ.จู.30/214/112; ขุทฺทก.อ.135.

[83] เทวทูต 3 (ทูตของยมเทพ, สื่อแจงขาวของมฤตยู, สิ่งที่เปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึง

คติธรรมดาของชีวิตอันมีความตายเปนที่สุด เพื่อจะไดเกิดความสังเวชและเรงขวนขวายทํา
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, คนถูกจองจําลงอาญา — Kammakàraõappatta:
a criminal subjected to punishment)
5. มตะ (คนตาย — Mata: a dead man)
M.III.179.

ม.อุ.14/507/335.

[85]
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[85] ธรรม 3 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: states; things; phenomena;

ideas)
1. กุศลธรรม (ธรรมที่เปนกุศล, สภาวะที่ฉลาด ดีงาม เอื้อแกสุขภาพจิต เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ
ไดแกกุศลมูล 3 ก็ดี นามขันธ 4 ที่สัมปยุตดวยกุศลมูลนั้นก็ดี กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่
มีกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา กุศลในภูมิ 4 — Kusala-dhamma: skilful,
wholesome, or profitable states; good things)
2. อกุศลธรรม (ธรรมที่เปนอกุศล, สภาวะที่ตรงขามกับกุศล ไดแก อกุศลมูล 3 และกิเลสอัน
มีฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ก็ดี นามขันธ 4 ที่สัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น ก็ดี กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมที่มีอกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา อกุศลจิตตุบาท 12 — Akusaladhamma: unskilful, unwholesome or unprofitable states; bad things)
3. อัพยากตธรรม (ธรรมที่เปนอัพยากฤต, สภาวะที่เปนกลางๆ ชี้ขาดลงมิไดวาเปนกุศลหรือ
อกุศล ไดแก นามขันธ 4 ที่เปนวิบากแหงกุศลและอกุศล เปนกามาวจรก็ตาม รูปาวจรก็ตาม
อรูปาวจรก็ตาม โลกุตตระก็ตาม อยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่เปนกิริยา มิใชกุศล มิใชอกุศล มิ
ใชวิบากแหงกรรม อยางหนึ่ง รูปทั้งปวง 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

(กําหนดแหงธรรมดา, ความเปนไปอันแนนอนโดยธรรมดา, กฎธรรม
ชาติ — Dhamma-niyàma: orderliness of nature; natural law)
1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง — 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)
หลักความจริงนี้ แสดงใหเห็นลักษณะ 3 อยาง ทีเ่ รียกวา ไตรลักษณ ของสภาวธรรมทัง้ หลาย
(ดู [76] ไตรลักษณ ) พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม หลักทั้งสามนี้ ก็คงมีอยูเปนธรรมดา
พระพุทธเจาเปนแตทรงคนพบ และนํามาเปดเผยแสดงแกเวไนย.
ดู [223] นิยาม 5.

A.I.285.

องฺ.ติก.20/576/368.

[87] นิมิต หรือ นิมิตต 3 (เครื่องหมายสําหรับใหจิตกําหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพที่
เห็นในใจอันเปนตัวแทนของสิ่งที่ใชเปนอารมณกรรมฐาน — Nimitta: sign; mental image)

หมวด 3
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1. บริกรรมนิมิต (นิมิตแหงบริกรรม, นิมิตตระเตรียมหรือนิมิตแรกเริ่ม ไดแก สิ่งใดก็ตามที่
กําหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ดวงกสิณที่เพงดู หรือ พุทธคุณที่นึกเปนอารมณ
วาอยูในใจเปนตน — Parikamma-nimitta: preliminary sign) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
2. อุคคหนิมิต (นิมิตที่ใจเรียน, นิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตนั้นที่เพงหรือนึกกําหนดจน
เห็นแมนในใจ เชน ดวงกสิณที่เพงจนติดตา หลับตามองเห็น เปนตน — Uggaha-nimitta:
learning sign; abstract sign; visualized image) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
3. ปฏิภาคนิมิต (นิมิตเสมือน, นิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตที่เปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิต
นั้น แตเปนสิ่งที่เกิดจากสัญญา เปนเพียงอาการปรากฏแกผูไดสมาธิ จึงบริสุทธิ์จนปราศจากสี
เปนตน และไมมีมลทินใดๆ ทั้งสามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา — Pañibhàganimitta: counterpart sign; conceptualized image) นิมิตนี้ไดเฉพาะในกรรมฐาน 22 คือ
กสิณ 10 อสุภะ 10 กายคตาสติ 1 และอานาปานสติ 1
เมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้น จิตยอมตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ จึงชื่อวาปฏิภาคนิมิตเกิดพรอมกับ
อุปจารสมาธิ เมื่อเสพปฏิภาคนิมิตนั้นสมํ่าเสมอดวยอุปจารสมาธิก็จะสําเร็จเปนอัปปนาสมาธิ
ตอไป ปฏิภาคนิมิตจึงชื่อวาเปนอารมณแกอุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา.
ดู [99] ภาวนา 3.
Comp.203; Vism.125.

สงฺคห.51; วิสุทฺธิ.1/159.

[88] บุญกิริยาวัตถุ 3 (ที่ตั้งแหงการทําบุญ, เรื่องที่จัดเปนการทําความดี, หลักการทําความ

ดี, ทางทําความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu: bases of meritorious action; grounds for
accomplishing merit)
1. ทานมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทําบุญดวยการใหปน สิง่ ของ — Dànamaya pu¤¤akiriyà-vatthu:
meritorious action consisting in giving or generosity)
2. สีลมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดมี รี ะเบียบวินยั —Sãlamaya ~:
meritorious action consisting in observing the precepts or moral behaviour)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา
— Bhàvanàmaya ~: meritorious action consisting in mental development)
D.III.218; A.IV.239; It.51.

[89] บุญกิริยาวัตถุ 10

ที.ปา.11/228/230; องฺ.อฏก.23/126/245; ขุ.อิติ.25/238/270.

(ที่ตั้งแหงการทําบุญ, ทางทําความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu:
bases of meritorious action)
1. ทานมัย (ทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ — Dànamaya: meritorious action consisting
in generosity; merit acquired by giving)
2. สีลมัย (ทําบุญดวยการรักษาศีลหรือประพฤติดี — Sãlamaya: by observing the precepts
or moral behaviour)

[90]
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3. ภาวนามัย (ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา — Bhàvanàmaya ~: by mental development)
4. อปจายนมัย (ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม — Apacàyanamaya: by humility or
reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช — Veyyàvaccamaya: by
rendering services)
6. ปตติทานมัย (ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื่น — Pattidànamaya: by
sharing or giving out merit)
7. ปตตานุโมทนามัย (ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น — Pattànumodanàmaya:
by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมัสสวนมัย (ทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู — Dhammassavanamaya: by
listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามัย (ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู — Dhammadesanàmaya: by
teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทิ ฏ ุ ชุ กั ม ม (ทํ าบุญ ดวยการทํ าความเห็ นใหตรง — 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
ทั้งทาน ศีล และภาวนา
D.A.III.999; Comp.146.

ที.อ.3/246; สังคหะ 29.

[90] บุตร 3 (Putta: son; child; descendant)

1. อติชาตบุตร (บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา, ลูกที่ดีกวาเลิศกวาพอแม — Atijàta-putta:
superior-born son)
2. อนุชาตบุตร (บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา, ลูกที่เสมอดวยพอแม — Anujàta-putta: likeborn son)
3. อวชาตบุตร (บุตรที่ตาลงกว
ํ่
าบิดามารดา, ลูกที่ทราม — Avajàta-putta: inferior-born
son)
บุตรประเภทที่ 1 นั้น เรียกอีกอยางวา อภิชาตบุตร
It.62.

ขุ.อิติ.25/252/278.

[91] ปปญจะ, ปปญจธรรม 3 (กิเลสเครื่องเนิ่นชา, กิเลสที่เปนตัวการทําใหคิดปรุงแตง

ยืดเยื้อพิสดาร ทําใหเขวหางออกไปจากความเปนจริงที่งายๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตางๆ
และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริงหรือทําใหไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา —
Papa¤ca: proliferation; diversification; diffuseness; mental diffusion)

หมวด 3

95

[92]

1. ตัณหา (ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบํารุงบําเรอปรนเปรอตน, ความอยากได
อยากเอา — Taõhà: craving; selfish desire)
2. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณตางๆ ที่ยึดถือไวโดยงมงายหรือ
โดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จทั้งนั้น เปนตน ทําใหปดตัวแคบ ไมยอมรับ
ฟงใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขางเดียว ตลอดจนเปนเหตุแหงการเบียด
เบียนบีบคั้นผูอื่นที่ไมถืออยางตน, ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ ถือความคิดเห็นเปนความจริง —
Diññhi: view; dogma; speculation)
3. มานะ (ความถือตัว, ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูงถือตํ่า ยิ่งใหญเทาเทียม หรือ
ดอยกวาผูอื่น, ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ — Màna: conceit)
ในคัมภีรวิภังค เรียกปปญจะ 3 นี้เปน ฉันทะ (คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ
Nd1 280; Vbh.393; Nett. 37–38.

[92] ปริญญา 3

ขุ.ม.29/505/337; อภิ.วิ.35/1034/530; เนตฺติ. 56–57.

(การกําหนดรู, การทําความรูจัก, การทําความเขาใจโดยครบถวน —
Pari¤¤à: full understanding; diagnosis)
1. ญาตปริญญา (กําหนดรูด ว ยใหเปนสิง่ อันรูแ ลว, กําหนดรูข นั้ รูจ กั , กําหนดรูต ามสภาวลักษณะ
คือ ทําความรูจักจําเพาะตัวของสิ่งนั้นโดยตรง พอใหชื่อวาไดเปนอันรูจักสิ่งนั้นแลว เชนรูวา นี้
คือเวทนา เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ ดังนี้เปนตน — ¥àta-pari¤¤à: full
knowledge as the known; diagnosis as knowledge)
2. ตีรณปริญญา (กําหนดรูด ว ยการพิจารณา, กําหนดรูข นั้ พิจารณา, กําหนดรูโ ดยสามัญลักษณะ
คือ ทําความรูจักสิ่งนั้นพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เชนวา
เวทนาไมเที่ยง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมใชตัวไมใชตน ดังนี้เปนตน — Tãraõapari¤¤à: full knowledge as investigating; diagnosis as judgment)
3. ปหานปริญญา (กําหนดรูด ว ยการละ, กําหนดรูถ งึ ขัน้ ละได, กําหนดรูโ ดยตัดทางมิใหฉนั ทราคะ
เกิดมีในสิ่งนั้น คือรูวาสิ่งนั้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแลว ละนิจจสัญญาเปนตน ในสิ่งนั้นเสีย
ได — Pahàna-pari¤¤à: full knowledge as abandoning; diagnosis as abandoning)
ปริญญา 3 นี้ เปนโลกิยะ มีขันธ 5 เปนอารมณ เปนกิจในอริยสัจจขอที่ 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. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ)
ค. ตั้งแตภังคานุปสสนา ขึ้นไป เปนภูมิแหงปหานปริญญา (= 6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ)
ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4; [285] วิสุทธิ 7; [311] วิปสสนาญาณ 9.

[93]
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ขุ.ม.29/62/60; วิสุทฺธิ.3/230.

[,,] ปหาน 3 (การละกิเลส — Pahàna: abandonment) คือ วิกขัมภนปหาน ตทังคปหาน
และสมุจเฉทปหาน มีรวมอยูใน ปหาน 5.
ดู [224] นิโรธ 5.
Vism.693.

[93] ปญญา 3

วิสุทฺธิ.3/349.

(ความรอบรู, รูทั่ว, 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

(การกระทําที่กําจัดหรือทําใหปฏิปกษยอมได, การกระทําที่ใหเห็นเปน
อัศจรรย, การกระทําที่ใหบังเกิดผลเปนอัศจรรย — Pàñihàriya: marvel; wonder; miracle)
1. อิทธิปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือฤทธิ์, แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย — Iddhi-pàñihàriya:
marvel of psychic power)
2. อาเทศนาปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือการทายใจ, รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกําหนด
อาการทีห่ มายเล็กนอยแลวบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสยั ไดถกู ตองเปนอัศจรรย — âdesanàpàñihàriya: marvel of mind-reading)
3. อนุสาสนีปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคืออนุศาสนี, คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไป
ปฏิบัติไดผลสมจริง เปนอัศจรรย — Anusàsanã-pàñihàriya: marvel of teaching)
ใน 3 อยางนี้ พระพุทธเจาทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรง
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยวาเปนเยี่ยม
D.I.211; A.I.170; Ps.II.227.

[95] ปาปณิกธรรม 3

ที.สี.9/339/273; องฺ.ติก.20/500/217; ขุ.ปฏิ.31/718/616.

(ปาปณิกังคะ: หลักพอคา, องคคุณของพอคา — Pàpaõikadhamma: qualities of a successful shopkeeper or businessman)
1. จักขุมา ตาดี (รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํานวณราคา กะทุนเก็งกําไรแมนยํา —
Cakkhumà: shrewd)

หมวด 3
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2. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหวความตองการของตลาด
สามารถในการจัดซื้อจัดจําหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา — Vidhåro: capable of
administering business)
3. นิสสยสัมปนโน พรอมดวยแหลงทุนเปนทีอ่ าศัย (เปนทีเ่ ชือ่ ถือไววางใจในหมูแ หลงทุนใหญๆ
หาเงินมาลงทุนหรือดําเนินกิจการโดยงาย — 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 หรือการทรงบําเพ็ญประโยชน 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 (พระพุทธจริยาที่ทรงบําเพ็ญประโยชนตามหนาที่ของพระพุทธเจา —
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 (ประมวลคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนหลักใหญ 3 ขอ — Buddhaovàda: the Three Admonitions or Exhortations of the Buddha)
1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ (ไมทําความชั่วทั้งปวง — not to do any evil)
2. กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทําแตความดี — to do good; to cultivate good)
3. สจิตฺตปริโยทปนํ (ทําใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์ — to purify the mind)
หลัก 3 ขอนี้ รวมอยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญ เดือน 3 ที่บัดนี้เรียกวา
วันมาฆบูชา

D.II.49; Dh.183.

ที.ม.10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39.

[98] ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสัตว, โลกเปนที่อยูของสัตว — Bhava: existence; sphere)

1. กามภพ (ภพที่เปนกามาวจร, ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณคืออารมณทางอินทรียทั้ง 5 ได
แก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคทั้ง 6 — Kàma-bhava: the Sense-Sphere)

[99]
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2. รูปภพ (ภพที่เปนรูปาวจร, ภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมทั้ง 16 — Råpabhava: the Form-Sphere; Fine-Material Sphere)
3. อรูปภพ (ภพทีเ่ ปนอรูปาวจร, ภพของสัตวผเู ขาถึงอรูปฌาน ไดแกอรูปพรหม 4 — Aråpabhava: the Formless Sphere; Immaterial Sphere)
D.III.215; M.I.294.

ที.ปา.11/228/228; ม.มู.12/498/539.

[99] ภาวนา 3

(การเจริญ หมายถึงการเจริญกรรมฐานหรือฝกสมาธิขนั้ ตางๆ — Bhàvanà:
stages of meditation)
1. บริกรรมภาวนา (ภาวนาขั้นบริกรรม, ฝกสมาธิขั้นตระเตรียม ไดแกการถือเอานิมิตในสิ่งที่
กําหนดเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณวา อยูใ นใจเปนตน
กลาวสัน้ ๆ คือ การกําหนดบริกรรมนิมติ นัน่ เอง — Parikamma-bhàvanà: preliminary stage
of meditation) ไดในกรรมฐานทัง้ 40
2. อุปจารภาวนา (ภาวนาขัน้ จวนเจียน, ฝกสมาธิขนั้ เปนอุปจาร ไดแก เจริญกรรมฐานตอไป
ถึงขณะทีป่ ฏิภาคนิมติ เกิดขึน้ ในกรรมฐานทีเ่ พงวัตถุกด็ ี นิวรณสงบไปในกรรมฐานประเภทนึกเปน
อารมณกด็ ี นับแตขณะนัน้ ไปจัดเปนอุปจารภาวนา — Upacàra-bhàvanà: proximate stage
of mediation) ขัน้ นีเ้ ปน กามาวจรสมาธิ ไดในกรรมฐานทัง้ 40; อุปจารภาวนา สิน้ สุดแคโคตรภู
ขณะ ในฌานชวนะ
3. อัปปนาภาวนา (ภาวนาขั้นแนวแน, ฝกสมาธิขั้นเปนอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิด
ขึ้นแลวนั้นสมํ่าเสมอดวยอุปจารสมาธิ จนบรรลุปฐมฌาน คือ ถัดจากโคตรภูขณะในฌานชวนะ
เปนตนไป ตอแตนั้นเปนอัปปนาภาวนา — Appanà-bhàvanà: concentrative or attainment stage of meditation) ขั้นนี้เปน 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 หรือสิ่งลํ้าคา 3 ประการ, หลักที่เคารพบูชาสูง

สุดของพุทธศาสนิกชน 3 อยาง — Ratanattaya: the Triple Gem; Three Jewels)
1. พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเองและสอนผูอื่นใหรูตาม — Buddha: the Buddha; the
Enlightened One)
2. พระธรรม (คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ —
Dhamma: the Dhamma; Dharma; the Doctrine)
3. พระสงฆ (หมูสาวกผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา — Saïgha: the Sangha;

หมวด 3

[103]
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the Order)
ในบาลีที่มา 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. ปุพเพกตเหตุวาท (ลัทธิกรรมเกา คือ พวกทีถ่ อื วา สิง่ ใดก็ตามทีไ่ ดประสบ จะเปนสุขก็ตาม
ทุกขกต็ าม มิใชสขุ มิใชทกุ ขกต็ าม ลวนเปนเพราะกรรมทีไ่ ดทาไว
ํ ในปางกอน — Pubbekatavà
da: a determinist theory that whatever is experienced is due to past actions; pastaction determinism) เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
2. อิสสรนิมมานเหตุวาท (ลัทธิพระเปนเจา คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามที่ไดประสบ 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 สิ่งใดก็ตามที่ไดประสบ จะเปนสุขก็
ตาม ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม ลวนหาเหตุหาปจจัยมิได คือ ถึงคราวก็เปนไปเอง —
Ahetuvàda: an indeterminist theory that whatever is experienced is uncaused
and unconditioned; accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท
ทั้งสามลัทธินี้ ไมชอบดวยเหตุผล ถูกยันเขา ยอมอางการถือสืบๆ กันมา เปนลัทธิประเภท
อกิริยา (traditional doctrines of inaction) หากยึดมั่นถือตามเขาแลวยอมใหเกิดโทษ คือ
ไมเกิดฉันทะ และความพยายาม ที่จะทําการที่ควรทําและเวนการที่ไมควรทํา

A.I.173; Vbh.367.

[102] โลก 31

องฺ.ติก.20/501/222; อภิ.วิ.35/940/496.

(ประดาสภาวธรรมหรือหมูสัตว กําหนดโดยขอบเขตบาง ไมกําหนดบาง —
Loka: the world; the earth; sphere; universe)
1. สังขารโลก (โลกคือสังขาร ไดแกสภาวธรรมทัง้ ปวงทีม่ กี ารปรุงแตงตามเหตุปจ จัย — Saïkhàraloka: the world of formations)
2. สัตวโลก (โลกคือหมูสัตว — Satta-loka: the world of beings)
3. โอกาสโลก (โลกอันกําหนดดวยโอกาส, 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)

[104]
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1. มนุษยโลก (โลกคือหมูมนุษย — Manussa-loka: the world of man)
2. เทวโลก (โลกคือหมูเทพ, สวรรคชั้นกามาวจรทั้ง 6 — Deva-loka: the heavenly world)
3. พรหมโลก (โลกคือหมูพรหม, สวรรคชั้นพรหม — Brahma-loka: the Brahma world)
โลก 3 ในหมวดนี้ ทานจําแนกออกมาจาก ขอ 2 คือสัตวโลก ในหมวดกอน [102]
DA.I.173; MA.I.397.

ที.อ.1/215; ม.อ.2/269.

[104] โลก 33 (โลกอันเปนที่อยูของสัตว — Loka: the world; sphere) คือ กามโลก — Kà
maloka: the world of sense-desire; รูปโลก — Råpaloka: the world of form; อรูปโลก
— Aråpaloka: the formless world; เปนชื่อที่บางแหงใชเรียก 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.

[106] วิชชา 3 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: the Threefold Knowledge)

วิสุทฺธิ.3/198.

1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ญาณเปนเหตุระลึกขันธที่อาศัยอยูในกอนได, ระลึกชาติได —
Pubbenivàsànussati-¤àõa: reminiscence of past lives)
2. จุตูปปาตญาณ (ญาณกําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวายตายเกิดของสัตวทั้งหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ — Cutåpapàta¤àõa: knowledge of the decease and rebirth of beings; clairvoyance)
3. อาสวักขยญาณ (ญาณหยัง่ รูใ นธรรมเปนทีส่ นิ้ ไปแหงอาสวะทัง้ หลาย, ความรูท ที่ าให
ํ สนิ้ อาสวะ,
ความตรัสรู — âsavakkhaya-¤àõa: knowledge of the destruction of mental intoxication)

หมวด 3
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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] วิโมกข 3 (ความหลุดพน, ประเภทของความหลุดพน จัดตามลักษณะการเห็นไตรลักษณ ขอ

ที่ใหถึงความหลุดพน — Vimokkha: liberation; aspects of liberation)
1. สุญญตวิโมกข (หลุดพนดวยเห็นความวางหมดความยึดมั่น ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจาก
ปญญาพิจารณาเห็นนามรูป โดยความเปนอนัตตา คือ หลุดพนดวยเห็นอนัตตตา แลวถอน
ความยึดมั่นเสียได — Su¤¤ata-vimokkha: liberation through voidness; void
liberation) = อาศัยอนัตตานุปสสนา ถอนอัตตาภินิเวส.
2. อนิมิตตวิโมกข (หลุดพนดวยไมถือนิมิต ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจากปญญาพิจารณา
เห็นนามรูป โดยความเปนอนิจจัง คือ หลุดพนดวยเห็นอนิจจตา แลวถอนนิมิตเสียได —
Animitta-vimokkha: liberation through signlessness; signless liberation) = อาศัย
อนิจจานุปสสนา ถอนวิปลลาสนิมิต.
3. อัปปณิหิตวิโมกข (หลุดพนดวยไมทําความปรารถนา ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจาก
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 หรือเวนไดทั้งที่ประจวบ
โอกาส คือ ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไวเลย แตเมื่อประสบเหตุที่จะทําชั่ว
นึกคิดพิจารณาขึ้นไดในขณะนั้นวา ตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํา
กรรมเชนนั้น แลวงดเวนเสียไดไมทําผิดศีล — Sampatta-virati: abstinence as occasion
arises; abstinence in spite of opportunity)
2. สมาทานวิรัติ (เวนดวยการสมาทาน คือ ตนไดตั้งเจตนาไวกอน โดยไดรับศีล คือ
สมาทานสิกขาบทไวแลว ก็งดเวนตามที่ไดสมาทานนั้น — Samàdàna-virati: abstinence by
undertaking; abstinence in accordance with one’s observances)
3. สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ (เวนดวยตัดขาด หรือดวยชักสะพานตัดตอนเสียที
เดียว, เวนไดเด็ดขาด คือ การงดเวนความชั่ว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบดวย
อริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสที่เปนเหตุแหงความชั่วนั้นๆ เสร็จสิ้นแลว ไมเกิดมีแมแตความคิดที่จะ
ประกอบกรรมชั่วนั้นเลย — Samuccheda-virati, Setughàta~: abstinence by rooting
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out)
วิรัติ 2 อยางแรก ยังไมอาจวางใจไดแนนอน วิรัติขอที่ 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 ไดแกอยูในที่สงัดก็ดี ดํารงอิริยาบถและเที่ยวไปผูเดียวก็ดี —
Kàya-viveka: bodily seclusion i.e. solitude)
2. จิตตวิเวก (ความสงัดใจ ไดแกทาจิ
ํ ตใหสงบผองใส 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 ไดแกธรรมเปนที่สงบระงับสังขารทั้งปวง ปราศจากกิเลสก็ดี
ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ที่เรียกวาอุปธิ 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.

[111] เวทนา 3

สํ.สฬ.18/431/287.

(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 อุเบกขาเวทนา — 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 (ความแชมชื่นสบายใจ, 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 ตอทายทุกคํา เปน สุขินทรีย เปนตน.
S.IV.232.

สํ.สฬ.18/433/287.

[113] เวทนา 6 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)

1. จักขุสมั ผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา — 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 (ความพรั่งพรอมสมบูรณแหงสิ่งอันใหสําเร็จความปรารถนา, ผลสําเร็จที่ให
สมความปรารถนา — Sampatti: prosperity; success; excellence)
1. มนุษยสมบัติ (สมบัติในมนุษย, สมบัติชั้นมนุษย — 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, ความพรั่งพรอมสมบูรณ ซึ่งทําให

ทานที่ไดบริจาคแลวเปนทานอันยอดเยี่ยม 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 สิ่งที่ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม
และเหมาะสมเปนประโยชนแกผูรับ — Deyyadhamma-sampatti: excellence of the gift)
3. จิตตสมบัติ (เจตนาถึงพรอม คือ ใหดวยความตั้งใจ คิดจะใหเปนประโยชนแกผูรับแทจริง
มีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง 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 (ที่พึ่ง, ที่ระลึก — Saraõa, Tisaraõa: the Threefold

Refuge; Three Refuges; Threefold Guide) หมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆ ดู [100] รัตนตรัย
การนอมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เขาใจความหมายอยางถูกตอง และยึดถือ
เปนหลักแหงความประพฤติปฏิบัติหรือเปนเครื่องนําทางในการดําเนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศล
และนําจิตเขาสูกุศล เรียกวา สรณคมน ไตรสรณคมน หรือ ไตรสรณาคมน.

Kh.1.

ขุ.ขุ.25/1/1.

[117] สังขตลักษณะ 3

(ลักษณะแหงสังขตธรรม คือสิง่ ทีป่ จ จัยปรุงแตงขึน้ — Saïkhatalakkhaõa: characteristics of the conditioned; condition-marks of the conditioned)
1. อุปฺปาโท ปฺายติ (ความเกิดขึ้น 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] สังขาร 31 (สภาพทีป่ รุงแตง — Saïkhàra: formation; determination; function)

1. กายสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงกาย ไดแก อัสสาสะ ปสสาสะ คือ ลมหายใจเขาออก —
Kàya-saïkhàra: bodily formation; bodily function)
2. วจีสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงวาจา ไดแก วิตกและวิจาร — Vacã-saïkhàra: verbal
formation; verbal function)
3. จิตตสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงใจ ไดแก สัญญาและเวทนา — Citta-saïkhàra: mental
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formation; mental function)
สังขาร 3 ในหมวดนี้ มักมาในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาเวทยิตนิโรธ วาผูเขานิโรธสมาบัตินี้
วจีสังขาร กายสังขาร และจิตตสังขาร ดับไปตามลําดับ.
M.I.301; S.IV.293.

[120] สังขาร 32

ม.มู.12/509/550; สํ.สฬ.18/561/361.

(สภาพที่ปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงการกระทํา,
สัญเจตนา หรือเจตนาที่แตงกรรม — Saïkhàra: formation; determination; volition)
1. กายสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทําทางกาย ไดแก กายสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
กาย — Kàya-saïkhàra: bodily formation; bodily volition)
2. วจีสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทําทางวาจา ไดแก วจีสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
วาจา — Vaci-saïkhàra: verbal formation; verbal volition)
3. จิตตสังขาร หรือ มโนสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทําทางใจ ไดแก มโนสัญเจตนา
คือ ความจงใจทางใจ — Citta-saïkhàra: mental formation; mental volition)
สังขาร 3 ในหมวดนี้ ไดในความหมายของคําวา 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. ปริยตั ติสทั ธรรม (สัทธรรมคือคําสัง่ สอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก พุทธพจน — Pariyattisaddhamma: the true doctrine of study; textual aspect of the true doctrine; study of
the Text or Scriptures)
2. ปฏิปต ติสทั ธรรม (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตองปฏิบตั ิ ไดแก อัฏฐังคิกมรรค หรือ ไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Pañipatti-saddhamma: the true doctrine of practice; practical
aspect of the true doctrine)
3. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดว ยการปฏิบตั ิ ไดแก มรรค ผล
และนิพพาน — 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
เรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีดวยปจจัยสี่ตามมีตามได, ความรูจักอิ่มรูจักพอ
— Santosa, Santuññhi: contentment; satisfaction with whatever is one’s own)

[123]
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1. ยถาลาภสันโดษ (ยินดีตามที่ได, ยินดีตามที่พึงได คือ ตนไดสิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมา
ได เมื่อเปนสิ่งที่ตนพึงได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหน ก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจ
อยากไดสิ่งอื่น ไมเดือดรอนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไมได ไมปรารถนาสิ่งที่ตนไมพึงไดหรือ
เกินไปกวาที่ตนพึงไดโดยถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได ไมริษยาเขา —
Yathàlàbha-santosa: contentment with what one gets and deserves to get)
2. ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกําลัง คือ ยินดีแตพอแกกําลังรางกายสุขภาพและวิสัยแหงการ
ใชสอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกําลัง ตนมีหรือไดสิ่งใดมาอันไมถูกกับกําลังรางกายหรือสุข
ภาพ เชน ภิกษุไดอาหารบิณฑบาตที่แสลงตอโรคของตน หรือเกินกําลังการบริโภคใชสอย ก็ไม
หวงแหนเสียดายเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน ยอมสละใหแกผูอื่นที่จะใชได
และรับหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตนแตเพียงที่พอแกกํ าลังการบริโภคใชสอยของตน —
Yathàbala-santosa: contentment with what is within one’s strength or capacity)
3. ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแกภาวะ
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุไมปรารถนาสิ่งของอัน
ไมสมควรแกสมณภาวะ หรือภิกษุบางรูปไดปจจัยสี่ที่มีคามาก เห็นวาเปนสิ่งสมควรแกทานผู
ทรงคุณสมบัตินานับถือ ก็นาไปมอบให
ํ
แกทานผูนั้น ตนเองใชแตสิ่งอันพอประมาณ หรือภิกษุ
บางรูปกําลังประพฤติวัตรขัดเกลาตน ไดของประณีตมา ก็สละใหแกเพื่อนภิกษุรูปอื่นๆ ตนเอง
เลือกหาของปอนๆ มาใช หรือตนเองมีโอกาสจะไดลาภอยางหนึ่ง แตรูวาสิ่งนั้นเหมาะสมหรือ
เปนประโยชนแกทานผูอื่นที่เชี่ยวชาญถนัดสามารถดานนั้น ก็สละใหลาภถึงแกทานผูนั้น ตนรับ
เอาแตสิ่งที่เหมาะสมกับตน — Yathàsàruppa-santosa: contentment with what is
befitting)
สันโดษ 3 นี้ เปนไปในปจจัย 4 แตละอยาง จึงรวมเรียกวา สันโดษ 12
อนึ่ง สันโดษ 3 นี้ เปนคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย ซึ่งมุงแสดงขอปฏิบัติของพระ
ภิกษุโดยเฉพาะ ปรากฏในอรรถกถาและฎีกามากมายไมนอยกวา 10 แหง คฤหัสถพึงพิจารณา
ประพฤติปฏิบัติตามสมควร.
AA.I.45; KhA.145; UdA.229; etc.

[123] สัปปุริสบัญญัติ 3

ที.อ.1/253; ม.อ.2/188; องฺ.อ.1/81; ขุทฺทก.อ.159; อุ.อ.288; ฯลฯ.

(บัญญัติของสัตบุรุษ, ขอปฏิบัติที่สัตบุรุษวางเปนแบบไว หรือ
กลาวสรรเสริญไว, ความดีที่คนดีถือลงกัน — 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 ดํารงในธรรม คือ อหิงสา สัญญมะ และทมะ
อันเปนอุบายใหไมเบียดเบียนกัน และอยูรวมกันดวยความสุข — Pabbajjà: renunciation
consisting in non-violence, restraint and self-control)
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[125]

3. มาตาปตุอุปฏฐาน (การบํารุงมารดาบิดา, ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข — Màtàpitu-upaññhàna: support of mother and father)
A.I.151.

องฺ.ติก.20/484/191.

[,,,] สามัญลักษณะ 3 ดู [76] ไตรลักษณ.
[124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา (ขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา คือ

ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน
— Sikkhà: the Threefold Learning; the Threefold Training)
1. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสาหรั
ํ บฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง
— Adhisãla-sikkhà: training in higher morality)
2. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสาหรั
ํ บฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชน
สมาธิอยางสูง — Adhicitta-sikkhà: training in higher mentality)
3. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิด
ความรูแจงอยางสูง — Adhipa¤¤à-sikkhà: training in higher wisdom)
เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and wisdom)

D.III.220; A.I.229.

[,,,] 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] อธิปไตย 3 (ความเปนใหญ, ภาวะทีถ่ อื เอาเปนใหญ

ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/521/294.

— Adhipateyya: dominant

influence; supremacy)
1. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเปนใหญ, ถือตนเปนใหญ, กระทําการดวยปรารภตนเปน
ประมาณ — Attàdhipateyya: supremacy of self; self-dependence)
2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเปนใหญ, ถือโลกเปนใหญ, กระทําการดวยปรารภนิยมของโลก
เปนประมาณ — Lokàdhipateyya: supremacy of the world or public opinion)
3. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ, ถือธรรมเปนใหญ, กระทําการดวยปรารภความถูก
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
ธรรมาธิ ป ก พึ ง ประพฤติ ใ ห ถู ก หลั ก ธรรม; ผู  เ ป น หั ว หน า หมู  เ ป น นั ก ปกครอง พึ ง ถื อ

[126]
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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, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — 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 การปฏิบัติธรรมที่เห็นแลว กลาวใหงาย
หมายเอามรรคมีองค 8 — Pañipadànuttariya: ideal course; supreme way)
3. วิมุตตานุตตริยะ (การพนอันเยี่ยม ไดแก ความหลุดพนอันเปนผลแหงการปฏิบัตินั้น คือ
ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง 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, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — Anuttariya: excellent,
supreme or unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ไดแก การเห็นพระตถาคต และตถาคตสาวก รวมถึง
สิ่งทั้งหลายที่จะใหเกิดความเจริญงอกงามแหงจิตใจ — 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 (การบําเรออันเยีย่ ม ไดแก การบํารุงรับใชพระตถาคต และตถาคตสาวก
— Pàricariyànuttariya: supreme service or ministry)
6. อนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันเยี่ยม ไดแก การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก
— Anussatànuttariya: supreme memory)
โดยสรุปคือ การเห็น การฟง การได การศึกษา การชวยรับใช และการรําลึก ที่จะเปนไป
เพื่อความบริสุทธิ์ ลวงพนโสกะปริเทวะ ดับสูญทุกขโทมนัส เพื่อการบรรลุญายธรรม ทําใหแจง
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 (ขอปฏิบัติที่ไมผิด, ปฏิปทาที่เปนสวนแกนสารเนื้อแท ซึ่งจะนํา
ผูปฏิบัติใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดําเนินอยูในแนวทางแหงความปลอดพนจาก
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[130]

ทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด — Apaõõaka-pañipadà: sure course; sure practice;
unimpeachable path)
1. อินทรียสังวร (การสํารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมื่อรับรู
อารมณดวยอินทรียทั้ง 6 — Indriya-sa§vara: control of the senses)
2. โภชเนมัตตัญุตา (ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร
เพือ่ หลอเลีย้ งรางกายใชทากิ
ํ จใหชวี ติ ผาสุก มิใชเพือ่ สนุกสนานมัวเมา — Bhojane-matta¤¤utà:
moderation in eating)
3. ชาคริยานุโยค (การหมั่นประกอบความตื่น ไมเห็นแกนอน คือขยันหมั่นเพียร ตื่นตัวอยู
เปนนิตย ชํ าระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจใหกาวหนาตอไป —
Jàgariyànuyoga: practice of wakefulness)
A.I.113.

องฺ.ติก.20/455/142.

[129] อภิสังขาร 3

(สภาพที่ปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงผลแหงการ
กระทํา, เจตนาทีเ่ ปนตัวการในการทํากรรม — Abhisaïkhàra: volitional formation; formation;
activity)
1. ปุญญาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนบุญ, สภาพที่ปรุงแตงกรรมฝายดี ไดแกกุศลเจตนาที่เปน
กามาวจรและรูปาวจร — Pu¤¤àbhisaïkhàra: formation of merit; meritorious formation)
2. อปุญญาภิสงั ขาร (อภิสงั ขารทีเ่ ปนปฏิปก ษตอ บุญคือเปนบาป, สภาพทีป่ รุงแตงกรรมฝายชัว่
ไดแกอกุศลเจตนาทัง้ หลาย — Apu¤¤àbhisaïkhàra: formation of demerit; demeritorious
formation)
3. อาเนญชาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนอาเนญชา, สภาพที่ปรุงแตงภพอันมั่นคงไมหวั่นไหว
ไดแกกุศลเจตนาที่เปนอรูปาวจร 4 หมายเอาภาวะจิตที่มั่นคงแนวแนดวยสมาธิแหงจตุตถฌาน
— 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, กิเลสที่เปรียบเหมือนไฟ เพราะเผาลนจิตใจใหเรารอนและแสพรานไป —

Aggi: fires to be avoided or abandoned)
1. ราคัคคิ (ไฟคือราคะ ไดแกความติดใจ กระสัน อยากได — Ràgaggi: fire of lust)
2. โทสัคคิ (ไฟคือโทสะ ไดแกความขัดเคือง ไมพอใจ คิดประทุษราย — Dosaggi: fire of hatred)
3. โมหัคคิ (ไฟคือโมหะ ไดแกความหลง ไมรูไมเขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง —
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 (ไฟที่ควรบํารุง, บุคคลที่ควรบูชาดวยใสใจบํารุงเลี้ยง

และใหความเคารพนับถือตามควรแกฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบูชาไฟ — Aggi: fires to be
revered or worshipped)
1. อาหุไนยัคคิ (ไฟอันควรแกของคํานับบูชา 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 ทานผูทําหนาที่สั่งสอนผดุงธรรม
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, ประโยชนขั้นตน — Diññhadhammikattha: benefits obtainable here and now; the good to be won in this life;
temporal welfare)
2. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบื้องหนา, ประโยชนในภพหนา, ประโยชนขั้นสูงขึ้นไป —
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)

หมวด 3
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2. ปรัตถะ (ประโยชนผูอื่น — Parattha: gain for others; others’ welfare)
3. อุภยัตถะ (ประโยชนทงั้ สองฝาย — 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] อาการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอน 3 (ลักษณะการสอนของพระพุทธเจา

ที่ทาให
ํ
คําสอนของพระองคควรแกการประพฤติปฏิบัติตาม และทําใหเหลาสาวกเกิดความมั่นใจเคารพ
เลื่อมใสในพระองคอยางแทจริง — Buddha-dhammadesanà: the three aspects of the
Buddha’s teaching; the Buddha’s manners of teaching)
1. อภิญญายธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมดวยความรูย งิ่ , ทรงรูย งิ่ เห็นจริงเองแลวจึงทรงสอนผู
อืน่ เพือ่ ใหรยู งิ่ เห็นจริงตาม ในธรรมทีค่ วรรูย งิ่ เห็นจริง — 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. สนิทานธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล, ทรงสัง่ สอนชีแ้ จงใหเห็นเหตุผลไมเลือ่ นลอย
— Sanidàna-dhammadesanà: He teaches the doctrine that has a causal basis;
teaching in terms of or with reference to causality)
3. สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมใหเห็นจริงไดผลเปนอัศจรรย, ทรงสัง่ สอนใหมอง
เห็นชัดเจนสมจริงจนตองยอมรับ และนําไปปฏิบตั ไิ ดผลจริงเปนอัศจรรย — Sappàñihàriyadhammadesanà: 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, สิ่งที่มอมพื้นจิต, กิเลสที่ไหลซึมซานไปยอมใจ
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.

[136] อาสวะ 4 (âsava: mental intoxication; canker)

ที.ม.10/76/96; สํ.สฬ.18/504/315.

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)
ในที่มาสวนมาก โดยเฉพาะในพระสูตร แสดงอาสวะไว 3 อยาง โดยสงเคราะหทิฏฐาสวะ
เขาในภวาสวะ (ม.อ.1/93)
Vbh.373.

[,,,] โอวาทของพระพุทธเจา 3 ดู [97] พุทธโอวาท 3.

อภิ.วิ.35/961/504.

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. อทินนาทาน (ถือเอาของทีเ่ จาของมิไดให, ลักขโมย — Adinnàdàna: taking what is not
given)
3. กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàra: sexual misconduct)
4. มุสาวาท (พูดเท็จ — Musàvàda: false speech)
D.III.181.

[,,,] กัลยาณมิตร 4
สุหทมิตร 4.

ที.ปา.11/174/195.

ในที่นี้ใชเปนคําเรียกมิตรแท ตามบาลีเรียกวาสุหทมิตร

ดู

[169]

[,,,] กิจในอริยสัจจ 4 ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4.
[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 (ธรรมสําหรับดํารงความมั่งคั่งของตระกูลใหยั่งยืน, เหตุที่ทาให
ํ

ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน — Kula-ciraññhiti-dhamma: reasons for lastingness of a
wealthy family)
1. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รูจักหามาไว — Naññhagavesanà: seeking for what
is lost)
2. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม — Jiõõapañisaïkharaõà:
repairing what is worn out)
3. ปริมติ ปานโภชนา (รูจ กั ประมาณในการกินการใช — Parimitapànabhojanà: moderation
in spending)
4. อธิปจจสีลวันตสถาปนา (ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน — Adhipaccasãlavantañhàpanà: putting in authority a virtuous woman or man)
เหตุที่ตระกูลมั่งคั่งจะตั้งอยูนานไมได พึงทราบโดยนัยตรงขามจากนี้.
A.II.249.

[139] ฆราวาสธรรม 4

องฺ.จตุกฺก.21/258/333.

(ธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครองเรือน, หลักการ
ครองชีวิตของคฤหัสถ — Gharàvàsa-dhamma: virtues for a good household life;
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virtues for lay people)
1. สัจจะ (ความจริง, ซือ่ ตรง ซือ่ สัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง — 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, ตั้งหนาทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไม
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย — Khanti: tolerance; forbearance; perseverance)
4. จาคะ (ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได ใจกวาง
พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือ ชวย
เหลือ เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ไมคบั แคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว — 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

(ธรรมนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถไปสูที่หมาย — Cakka:
virtues wheeling one to prosperity)
1. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยูในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดลอมเหมาะสม — Pañiråpadesavàsa: living in
a suitable region; good or favourable environment)
2. สัปปุริสูปสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ — Sappurisåpassaya: association with good
people)
3. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไวชอบ, ตั้งจิตคิดมุงหมายนําตนไปถูกทาง — Attasammàpaõidhi: setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in the
right way)
4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเปนผูไดทําความดีไวกอนแลว, มีพื้นเดิมดี, ไดสรางสมคุณความ
ดีเตรียมพรอมไวแตตน — Pubbekatapu¤¤atà: having formerly done meritorious
deeds; to have prepared oneself with good background)
ธรรม 4 ขอนี้ เรียกอีกอยางหนึง่ วา พหุการธรรม คือธรรมมีอปุ การะมาก (virtues of great
assistance) เปนเครือ่ งชวยใหสามารถสรางสมความดีอนื่ ๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบความ
เจริญกาวหนาในชีวติ บรรลุความงอกงามไพบูลย.
A.II.32; D.III.276.

องฺ.จตุกฺก.21/31/41; ที.ปา.11/400/293.

[141] เจดีย 4 (สิ่งที่กอขึ้น, ที่เคารพบูชา, สิ่งที่เตือนใจใหระลึกถึง, ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรือ
สิง่ ทีเ่ คารพบูชาเนือ่ งดวยพระพุทธเจาหรือพระพุทธศาสนา เรียกเต็มวา สัมมาสัมพุทธเจดีย หรือ
พุทธเจดีย — Cetiya: shrine; Buddhist monument; objects of homage)
1. ธาตุเจดีย (เจดียบ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ — Dhàtu-cetiya: a relic shrine; sepulchral
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or reliquary monument; stupa enshrining the Buddha’s relics)
2. บริโภคเจดีย (เจดียคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อยางแคบหมายถึงตน
โพธิ์ อยางกวางหมายถึงสังเวชนียสถาน 4 ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจาเคยทรงบริโภค
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. ธรรมเจดีย (เจดียบ รรจุพระธรรม เชน บรรจุใบลานจารึกพุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท
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)
เจดียเ หลานี้ ในทีม่ าแตละแหง ทานแสดงไว 3 ประเภท นับรวมทีไ่ มซาเข
ํ้ าดวยกัน จึงเปน 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 — Tathàgatasàvaka: a disciple of the Buddha; an Arahant)
4. พระเจาจักรพรรดิ (จอมราชผูทรงธรรม, พระเจาธรรมิกราช — Cakkavatti: a
righteous universal monarch; great righteous king or ruler)
D.II.142.

[143] ทักขิณาวิสุทธิ 4

ที.ม.10/134/165.

(ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา คือของทําบุญ — Dakkhiõàvisuddhi: 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)
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3. ทักขิณาที่ไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คือ ทั้งสองฝายทุศีล มีบาปธรรม —
the offering purified on neither side)
4. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คือ ทัง้ สองฝายมีศลี มีกลั ยาณธรรม —
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] ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรม 4 (ธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนในปจจุบนั ,

หลัก
ธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน — Diññhadhammikattha-sa§vattanika-dhamma:
virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare)
1. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี
สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี — Uññhànasampadà: to be endowed with energy
and industry; achievement of diligence)
2. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงาน
อันตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปน
อันตรายหรือเสื่อมเสีย — ârakkhasampadà: to be endowed with watchfulness;
achievement of protection)
3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนา
สําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา — Kalyàõamittatà:
good company; association with good people)
4. สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิ
ใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว — Samajãvità: balanced
livelihood; living economically)
ธรรมหมวดนีเ้ รียกกันสัน้ ๆ วา ทิฏฐธัมมิกตั ถะ หรือเรียกติดปากอยางไทยๆ วา ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา)
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 (ขอที่ยึดถือเอาเปนหลักความประพฤติปฏิบัติ, หลักการที่ประพฤติ,
การทีก่ ระทํา, การประกอบกรรม — Dhamma-samàdàna: religious undertakings;

หมวด 4
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[147]

undertaken courses of practices)
1. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป (เชน การประพฤติวัตร
ทรมานตนของพวกอเจลก หรือการประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความยากลําบาก ทั้งมีความ
เดือดรอนใจ เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present and
results in suffering in the future)
2. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูที่กิเลสมีกําลังแรงกลา
ฝนใจพยายามประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ หรือผูที่ประพฤติกุศลกรรมบถดวยความ
ยากลําบาก เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present but
results in happiness in the future)
3. ธรรมสมาทานทีใ่ หสขุ ในปจจุบนั แตมที กุ ขเปนวิบากตอไป (เชน การหลงมัวเมาหมกมุน อยูใ น
กาม หรือการประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความสนุกสนานพอใจ เปนตน — the undertaking
that gives happiness in the present but results in suffering in the future)
4. ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูที่กิเลสมีกําลังนอย
ประพฤติพรหมจรรยดวยความพอใจ ไดเสวยเนกขัมมสุข หรือผูที่ประพฤติกุศลกรรมบถดวย
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 (สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยูเอง 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
กําหนดพิจารณากายนี้แยกเปนสวนๆ ใหเห็นวาเปนเพียงธาตุสี่แตละอยาง ไมใชของเรา ไมใช
เรา ไมใชตวั ตนของเรา — Dhàtu-kammaññhàna: meditation on the elements; meditation
subject consisting of elements)
1. ปฐวีธาตุ (Pañhavã-dhàtu: the earth-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะแขนแข็ง ภายในตัวก็
มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สําหรับกําหนด พอใหสําเร็จประโยชนเปนอารมณ
ของกรรมฐาน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะ
แขนแข็งเปนตน อยางเดียวกันนี้
2. อาโปธาตุ (âpo-dhàtu: the water-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ ภายในตัวก็มี
ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สําหรับกําหนด พอใหสําเร็จประโยชนเปนอารมณ
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ของกรรมฐาน ไดแก ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ
มูตร หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะเอิบอาบเปนตน อยางเดียวกันนี้
3. เตโชธาตุ (Tejo-dhàtu: the fire-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะรอน ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สําหรับกําหนด พอใหสําเร็จประโยชนเปนอารมณของ
กรรมฐาน ไดแก ไฟที่ยังกายใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย
ไฟที่ยังอาหารใหยอย หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะรอนเปนตน อยางเดียวกันนี้
4. วาโยธาตุ (Vàyo-dhàtu: the air-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะพัดผันเครงตึง ภายในตัว
ก็มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สําหรับกําหนด พอใหสําเร็จประโยชนเปน
อารมณของกรรมฐาน ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องตํ่า ลมในทอง ลมในไส ลมซาน
ไปตามตัว ลมหายใจ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะพัดผันไปเปนตน อยางเดียวกันนี้
ตัวอยางธาตุทแี่ สดงขางตนนี้ ในปฐวีธาตุมี 19 อยาง ในอาโปธาตุมี 12 อยาง เติมมัตถลุงค
คือมันสมอง เขาเปนขอสุดทายในปฐวีธาตุ รวมเปน 32 เรียกวา อาการ 32 หรือ ทวัตติงสาการ
(มัตถลุงคไมมใี นปฐวีธาตุ 19 อยาง เพราะรวมเขาในอัฏฐิมญ
ิ ชะ คือเยือ่ ในกระดูก)
ธาตุกมั มัฏฐานนี้ เรียกอยางอืน่ วา ธาตุมนสิการ (การพิจารณาธาตุ — Dhàtu-manasikàra:
contemplation on the elements) บาง จตุธาตุววัฏฐาน (การกําหนดธาตุสี่ — Catudhàtuvavaññhàna: determining of the four elements) บาง เมือ่ พิจารณากําหนดธาตุ 4 ดวย
สติสมั ปชัญญะ มองเห็นความเกิดขึน้ และความเสือ่ มสลายไปในกาย ตระหนักวากายนีก้ ส็ กั วากาย
มิใชสตั ว บุคคล ตัวตน เราเขา ดังนี้ จัดเปนกายานุปส สนาสติปฏ ฐานสวนหนึง่ (หมวดที่ 5 คือ
ธาตุมนสิการบรรพ).
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 (สภาวะที่วาง โปรงไป เปนชอง — âkàsa-dhàtu: the space-element)
6. วิญญาณธาตุ (สภาวะที่รูแจงอารมณ 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 ธาตุที่มีลักษณะเปนชองวาง ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะภายใน สําหรับกําหนด พอใหสําเร็จประโยชน เปนอารมณของ
กรรมฐาน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองทวารหนัก ทวารเบา ชองแหงอวัยวะทั้งหลาย

หมวด 4
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หรือที่อื่นใดที่มีลักษณะเปนชองวางอยางเดียวกันนี้
6. วิญญาณธาตุ (the consciousness-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะเปนเครื่องรูแจง
อารมณ กลาวคือ วิญญาณธาตุ 6.
ดู [147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4; [148] ธาตุ 6.
M.III.240.

ม.อุ.14/684–9/437–440.

[150] นิมิต 4 (เครื่องหมาย, เครื่องกําหนด, สิ่งที่พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็น 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)
สามอยางแรกมีชื่อเรียกรวมวา เทวทูต 3 เปนเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนใหระลึกถึง
ความทุกขตามคติธรรมดาของชีวิตและบังเกิดความสังเวช อยางที่สี่คือบรรพชิต เปนเครื่อง
หมายใหมองเห็นทางออกที่จะพนไปจากทุกข บางแหงทานเรียกรวมๆ ไปวาเทวทูต 4 โดย
อธิบายชั้นหลังวา 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, ที่ประชุม, 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] บริษทั 42 (ชุมนุม, ทีป่ ระชุม, ชุมชนตามระบบสังคม — 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 (ผูที่พอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง —
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 (ผูท พี่ อจะแนะนําได, ผูท พี่ อจะคอยชีแ้ จงแนะนําใหเขาใจได ดวยวิธกี ารฝกสอนอบรม
ตอไป — Neyya: a person who is guidable; the trainable)
4. ปทปรมะ (ผูมีบทเปนอยางยิ่ง, ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะ หรือ
ถอยคํา 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, ทางดําเนิน, การปฏิบัติแบบที่เปนทางดําเนินใหถึงจุดหมาย
คือความหลุดพนหรือความสิ้นอาสวะ — Pañipadà: modes of practice; modes of
progress to deliverance)
1. ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติลาบาก
ํ
ทั้งรูไดชา เชนผูปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นอยูเนืองๆ หรือเจริญกรรมฐานที่
มีอารมณไมนาชื่นใจ เชน อสุภะ เปนตน อีกทั้งอินทรียก็ออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา พระ
จักขุบาลอาจเปนตัวอยางในขอนี้ได — Dukkhà pañipadà dandhàbhi¤¤à: painful progress
with slow insight)
2. ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา (ปฏิบตั ลิ าบาก
ํ
แตรไู ดเร็ว เชน ผูป ฏิบตั ทิ มี่ รี าคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทุกขโทมนัสเนือ่ งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้ อยูเ นืองๆ หรือเจริญกรรมฐานทีม่ ี
อารมณไมนา ชืน่ ใจ เชน อสุภะ เปนตน แตมอี นิ ทรียแ กกลา จึงบรรลุโลกุตตรมรรคเร็วไว บาลียก
พระมหาโมคคัลลานะเปนตัวอยาง — Dukkhà pañipadà khippàbhi¤¤à: painful progress
with quick insight)
3. สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติสบาย แตรูไดชา เชน ผูปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะ
ไมแรงกลา ไมตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเนืองนิตย หรือเจริญสมาธิ
ไดฌาน 4 อันเปนสุขประณีต แตมีอินทรียออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา — Sukhà pañipadà dandhàbhi¤¤à: pleasant progress with slow insight)
4. สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา (ปฏิบตั สิ บาย ทัง้ รูไ ดไว เชน ผูป ฏิบตั ทิ มี่ รี าคะ โทสะ โมหะไมแรง
กลา ไมตอ งเสวยทุกขโทมนัสเนือ่ งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้ เนืองนิตย หรือเจริญสมาธิไดฌาน 4
อันเปนสุขประณีต อีกทัง้ มีอนิ ทรียแ กกลา จึงบรรลุโลกุตตรมรรคเร็วไว บาลียกพระสารีบตุ รเปนตัว
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
คิ ดแยกแยะกระจายเชื่อมโยงตอออกไปได จนล วงรูถึงผล — Attha-pañisambhidà:
discrimination of meanings; analytic insight of consequence)
2. ธัมมปฏิสมั ภิทา (ปญญาแตกฉานในธรรม, ปรีชาแจงในหลัก, เห็นอรรถาธิบายพิสดาร ก็
สามารถจับใจความมาตัง้ เปนกระทูห รือหัวขอได เห็นผลอยางหนึง่ ก็สามารถสืบสาวกลับไปหา
เหตุได — Dhamma-pañisambhidà: discrimination of ideas; analytic insight of origin)
3. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจงในภาษา, รูศัพท ถอยคําบัญญัติ
และภาษาตางๆ เขาใจใชคําพูดชี้แจงใหผูอื่นเขาใจและเห็นตามได — Nirutti-pañisambhidà:
discrimination of language; analytic insight of philology)
4. ปฏิภาณปฏิสมั ภิทา (ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ, ปรีชาแจงในความคิดทันการ, มีไหวพริบ
ซึมซาบในความรูที่มีอยู เอามาเชื่อมโยงเขาสรางความคิดและเหตุผลขึ้นใหม 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
มิใหเกิดขึ้น — Sa§vara-padhàna: the effort to prevent; effort to avoid)
2. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว —
Pahàna-padhàna: the effort to abandon; effort to overcome)
3. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกอใหเกิด คือ เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดมี
ขึ้น — Bhàvanà-padhàna: the effort to develop)
4. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่น และให
เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย — 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.

[157] ปรมัตถธรรม 4

องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19.

(สภาวะที่มีอยูโดยปรมัตถ, สิ่งที่เปนจริงโดยความหมายสูงสุด
— Paramattha-dhamma: ultimate realities; abstract realities; realities in the
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ultimate sense)
1. จิต (สภาพที่คิด, ภาวะที่รูแจงอารมณ — Citta: consciousness; state of consciousness)
2. เจตสิก (สภาวะที่ประกอบกับจิต, คุณสมบัติและอาการของจิต — Cetasika: mental
factors)
3. รูป (สภาวะที่เปนราง พรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa: matter; corporeality)
4. นิพพาน (สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกขทั้งปวง, สภาวะที่ปราศจากตัณหา — Nibbàna)
ดู รายละเอียดแตละอยางใน [356] จิต 89; [355] เจตสิก 52; [38] รูป 28; [27] นิพพาน 2.
Comp.81.

สงฺคห.1.

[158] ประมาณ หรือ ปมาณิก 4 (บุคคลที่ถือประมาณตางๆ กัน, คนในโลกผูถือเอาคุณ

สมบัติตางๆ กัน เปนเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส — Pamàõa,Pamàõika:
those who measure, judge or take standard)
1. รูปประมาณ (ผูถือประมาณในรูป, บุคคลที่มองเห็นรูปรางสวยงาม 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, บุคคลที่ไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือ
เสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Ghosa-pamàõa: one who
measures by voice or reputation; one whose faith depends on sweet voice or
good reputation)
3. ลูขประมาณ (ผูถือประมาณในความครํ่าหรือเศราหมอง, บุคคลที่มองเห็นสิ่งของเครื่องใช
ความเปนอยูที่เศราหมอง เชน จีวรครํ่าๆ เปนตน หรือมองเห็นการกระทําครํ่าเครียดเปน
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, บุคคลที่พิจารณาดวยปญญาเห็นสารธรรมหรือ
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 จําพวกตน ยังมีทางพลาดไดมาก โดยอาจเกิดความติดใคร ถูกครอบงําชักพาไป
ดวยความหลง ถูกพัดวนเวียนหรือติดอยูแคภายนอก ไมรูจักคนที่ตนมองไดอยางแทจริงและไม
เขาถึงสาระ สวนผูถือธรรมเปนประมาณ จึงจะรูชัดคนที่ตนมองอยางแทจริง ไมถูกพัดพาไป
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[160]

เขาถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งครอบคลุม
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติสมกับทั้งสี่ขอ (เฉพาะขอ 3 ทรงถือแตพอดี) จึงทรงครอง
ใจคนทุกจําพวกไดทั้งหมด คนที่เห็นพระพุทธเจาแลว ที่จะไมเลื่อมใสนั้น หาไดยากยิ่งนัก
ในชั้นอรรถกถา นิยมเรียกบุคคล 4 ประเภทนี้วา รูปปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา
ลูขัปปมาณิกา และ ธัมมัปปมาณิกา ตามลําดับ
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

(สิ่งคํ้าจุนชีวิต, สิ่งจําเปนเบื้องตนของชีวิต, สิ่งที่ตองอาศัยเลี้ยงอัตภาพ —
Paccaya: the four necessities of life; requisites)
1. จีวร (ผานุงหม — Cãvara: robes; clothing)
2. บิณฑบาต (อาหาร — Piõóapàta: almsfood; food)
3. เสนาสนะ (ที่อยูอาศัย, ที่นั่งที่นอน — Senàsana: lodging)
4. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือ เภสัช (ยาและอุปกรณรกั ษาโรค — Bhesajja: medicine;
medical equipment)
สี่อยางนี้ สําหรับภิกษุ จํากัดเขาอีกเรียกวา นิสสัย 4 แปลวา เครื่องอาศัยของบรรพชิต
(Nissaya: resources; means of support on which the monastic life depends)
1. ปณฑิยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคําขาวที่ไดมาดวยกําลังปลีแขง — Piõóiyàlopabhojana: almsfood of scraps; food obtained by going on the alms-gathering)
2. บังสุกุลจีวร (ผาที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือตามปาชา — 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 (ยานํ้ามูตรเนา — 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, ศีลเครื่องใหบริสุทธิ์, ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัด

เปนศีล — Pàrisuddhi-sãla: morality consisting in purity; morality for purification;
morality of pure conduct)
1. ปาฏิโมกขสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทําตามขอ
อนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย — Pàñimokkhasa§vara-sãla: restraint in

[161]
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accordance with the monastic disciplinary code)
2. อินทรียสังวรศีล (ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงําเมื่อรับรู
อารมณดว ยอินทรียท งั้ 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 (ศีลที่เกี่ยวกับปจจัย 4 ไดแกปจจัยปจจเวกขณ คือพิจารณาใชสอย
ปจจัยสี่ ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา —
Paccayasannissita-sãla: pure conduct as regards the necessities of life)
Vism.16; Comp.212.

[,,,] ผล 4 ดู [165] ผล 4.
[,,,] พร 4 ดู [227] พร 5.
[161] พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ,

วิสุทฺธิ.1/19; สงฺคห.55.

ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ
ชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ — Brahmavihàra:
holy abidings; sublime states of mind)
1. เมตตา (ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชน
แกมนุษยสัตวทั่วหนา — Mettà: loving-kindness; friendliness; goodwill)
2. กรุณา (ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือด
รอนของปวงสัตว — Karuõà: compassion)
3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่นเบิก
บานอยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป — Mudità: sympathetic joy; altruistic joy)
4. อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดารงอยู
ํ
ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา
คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้ง
หลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับ
ผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิด
ชอบของตน — Upekkhà: equanimity; neutrality; poise)
ผูดํารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษา
ธรรมไวไดดวยอุเบกขา ดังนั้น แมจะมีกรุณาที่จะชวยเหลือปวงสัตวแตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่จะ
มิใหเสียธรรม

หมวด 4

125

[161]

พรหมวิหารนี้ บางทีแปลวา ธรรมเครื่องอยูของพรหม, ธรรมเครื่องอยูอยางพรหม, ธรรม
ประจําใจที่ทําใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม, หรือธรรมเครื่องอยูของทานผูมีคุณยิ่งใหญ
— (abidings of the Great Ones)
พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อัปปมัญญา 4 (Appama¤¤à: unbounded states of
mind; illimitables) เพราะแผสมํ่าเสมอโดยทั่วไปในมนุษยสัตวทั้งหลาย ไมมีประมาณ ไม
จํากัดขอบเขต
พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทําใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแกผูอื่น ดวยสังคหวัตถุเปนตน.
อนึ่ง ในการที่จะเขาใจและปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ใหถูกตอง พึงทราบรายละเอียดบางอยาง
โดยเฉพาะสมบัติ และวิบัติ ของธรรม 4 ประการนั้น ดังนี้
ก. ความหมายโดยวิเคราะหศัพท
1. เมตตา = (มีนาใจ)เยื
ํ้
่อใยใฝประโยชนสุขแกคนสัตวทั้งหลาย หรือนํ้าใจปรารถนาประโยชนสุข
ที่เปนไปตอมิตร
2. กรุณา = ทําความสะเทือนใจแกสาธุชน เมื่อคนอื่นประสบทุกข หรือถายถอนทําทุกขของผู
อื่นใหหมดไป หรือแผใจไปรับรูตอคนสัตวทั้งหลายที่ประสบทุกข
3. มุทิตา = โมทนายินดีตอผูประกอบดวยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ
4. อุเบกขา = คอยมองดูอยู โดยละความขวนขวายวาสัตวทั้งหลายจงอยาผูกเวรกัน เปนตน
และโดยเขาถึงความเปนกลาง
ข. ลักษณะ หนาที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปจจุปฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล)
1. เมตตา = (ในสถานการณที่คนอื่นอยูเปนปกติ)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = นอมนําประโยชนเขาไปใหแกเขา
ผลปรากฏ = กําจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป
ปทัสถาน = เห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตวทั้งหลาย
2. กรุณา = (ในสถานการณที่คนอื่นตกทุกขเดือดรอน)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกขแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = ไมนิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยูไมไดตอทุกขของคนสัตวทั้งหลาย
ผลปรากฏ = ไมเบียดเบียน/อวิหิงสา
ปทัสถาน = เห็นภาวะไรที่พึ่ง/สภาพนาอนาถของคนสัตวทั้งหลายที่ถูกทุกขครอบงํา
3. มุทิตา = (ในสถานการณที่คนอื่นมีสุขสําเร็จหรือทําอะไรกาวไปดวยดี)
ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีดวย
หนาที่ = ไมริษยา/เปนปฏิปกษตอความริษยา
ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไมยินดีหรือความทนไมไดตอความสุขสําเร็จของผูอื่น
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ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสําเร็จของคนสัตวทั้งหลาย
4. อุเบกขา = (ในสถานการณรักษาธรรมตามความรับผิดชอบตอกรรมที่เขาทํา)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเปนกลางตอคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตวทั้งหลาย
ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคลอยตามดีใจ
ปทัสถาน = มองเห็นภาวะที่ทุกคนเปนเจาของกรรมของตน วาสัตวทั้งหลายจักไดสุข พน
ทุกข ไมเสื่อมจากสมบัติที่ไดที่ถึง ตามใจชอบไดอยางไร
ค. สมบัติ (ความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความลมเหลว หรือการปฏิบัติผิด
พลาด ไมสําเร็จผล)
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 อกุศลซึ่งเปนศัตรูคูปรับที่จะทําลายหรือทําธรรมนั้นๆ 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 ที่แสดงความหมายของพรหมวิหารไดชัด ซึ่งคัมภีรทั้งหลายมักยกขึ้นอาง
1. เมื่อลูกยังเล็กเปนเด็กเยาววัย
แม-เมตตา รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต
2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกขภัย
แม-กรุณา หวงใยปกปกรักษา หาทางบําบัดแกไข
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3. เมื่อลูกเจริญวัยเปนหนุมสาวสวยสงา
แม-มุทิตา พลอยปลาบปลื้มใจ หวังใหลูกงามสดใสอยูนานเทานาน
4. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหนาที่ของตนขวนขวายอยูดวยดี
แม-อุเบกขา มีใจนิ่งสงบเปนกลาง วางเฉยคอยดู
พึงทราบดวยวา ฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความอยากจะทําใหดี หรือความตองการที่
จะทําใหคนสัตวทั้งหลายดีงามสมบูรณปราศจากโทษขอบกพรอง เชน อยากใหเขาประสบ
ประโยชนสุข พนจากทุกขเปนตน) เปนจุดตั้งตน (อาทิ) ของพรหมวิหารทั้ง 4 นี้ การขมระงับ
กิเลส (เชนนิวรณ) ได เปนทามกลาง สมาธิถึงขั้นอัปปนา (คือ ภาวะจิตที่มั่นคงเรียบรื่นสงบ
สนิทดีที่สุด) เปนที่จบ 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] ภูมิ (ชั้นแหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต — Bhåmi:

planes of consciousness;

planes of existence; degrees of spiritual development)
1. กามาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในกาม, ระดับจิตใจที่ยังปรารภกามเปนอารมณ คือยัง
เกี่ยวของกับกามคุณ, ระดับจิตใจของสัตวในกามภพทั้ง 11 ชั้น — Kàmàvacara-bhåmi:
Sensuous Plane)
2. รูปาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับจิตใจ
ของทานผูไดฌานหรือผูอยูในรูปภพทั้ง 16 ชั้น — Råpàvacara-bhåmi: form-plane)
3. อรูปาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในอรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภอรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับ
จิตใจของทานผูไดอรูปฌาน หรือผูอยูในอรูปภพทั้ง 4 ชั้น — Aråpàvacara-bhåmi: Formless Plane)
4. โลกุตตรภูมิ (ชัน้ ทีพ่ น จากโลก, ระดับแหงโลกุตตรธรรม, ระดับจิตใจของพระอริยเจาอันพน
แลวจากโลกียภูมิ 3 ขางตน — Lokuttara-bhåmi: supramundane plane) ขอนี้ในบาลีที่มา
เรียกวา อปริยาปนนภูมิ (ขั้นที่ไมนับเนื่องในวัฏฏะ, ระดับที่ไมถูกจํากัด — 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

[164]

128

พจนานุกรมพุทธศาสตร

— Bhogavibhàga: fourfold division of money)
1. เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย (1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุง และทําประโยชน —
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 เก็บไวใชในคราวจําเปน — And he should save
the fourth for a rainy day.)
D.III.188.

ที.ปา.11/197/202.

[164] มรรค 4 (ทางเขาถึงความเปนอริยบุคคล, ญาณที่ทาให
ํ ละสังโยชนไดขาด — Magga:

the path)
1. โสดาปตติมรรค (มรรคอันใหถึงกระแสที่นําไปสูพระนิพพานทีแรก, มรรคอันใหถึงความ
เปนพระโสดาบัน เปนเหตุละสังโยชนได 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส —
Sotàpatti-magga: the Path of Stream-Entry)
2. สกทาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระสกทาคามี เปนเหตุละสังโยชนได 3 ขอตน
กับทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง — Sakadàgàmi-magga: the Path of OnceReturning)
3. อนาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอนาคามี เปนเหตุละสังโยชนเบื้องตํ่าไดทั้ง 5
— Anàgàmi-magga: the Path of Non-Returning)
4. อรหัตตมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอรหันต เปนเหตุละสังโยชนไดหมดทั้ง 10 —
Arahatta-magga: the Path of Arahantship)
ดู [329] สังโยชน 101.
Vbh.335.

อภิ.วิ.35/837/453.

[165] ผล 4 (ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสไดดวยมรรค, ธรรมารมณอันพระอริยะพึงเสวย

ที่เปนผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปดวยอํานาจมรรคนั้นๆ — Phala: fruition)
1. โสดาปตติผล (ผลแหงการเขาถึงกระแสที่นําไปสูพระนิพพาน, 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 NonReturning)
4. อรหัตตผล (ผลคือความเปนพระอรหันต, ผลอันพระอรหันตพึงเสวย — Arahatta-phala:
the Fruition of Arahantship)
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ผล 4 นี้ บางที่เรียกวา สามัญญผล (ผลของความเปนสมณะ, ผลแหงการบําเพ็ญสมณธรรม — Sàma¤¤a-phala: fruits of a monk’s life; fruits of the monkhood)
D.III.227; Vbh.335.

[166] มหาปเทส 41

ที.ปา.11/242/240; อภิ.วิ.35/837/453.

(ที่อางอิงขอใหญ, หลักใหญสํ าหรับอางเพื่อสอบสวนเทียบเคียง
หมวดที่ 1 วาดวยหลักทัว่ ไป — 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. หากมีภกิ ษุกลาววา ในอาวาสชือ่ โนน มีภกิ ษุผเู ปนพระเถระอยูจ านวนมาก
ํ
เปนพหูสตู ถึงอาคม
(คือชํานาญในพุทธพจนทงั้ 5 นิกาย) ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะ
หนาพระเถระเหลานัน้ วา นีเ้ ปนธรรม นีเ้ ปนวินยั นีเ้ ปนสัตถุสาสน (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 ...)
เธอทั้งหลาย ยังไมพึงชื่นชม ยังไมพึงคัดคานคํากลาวของผูนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะ
(ทั้งขอความและถอยคํา) 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 นี้มิใชดารั
ํ สของพระผูมีพระภาคแนนอน ภิกษุนี้ (สงฆนั้น พระเถระเหลานั้น พระเถระรูป
นั้น) ถือไวผิด พึงทิ้งเสีย (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
เปนดํารัสของพระผูมีพระภาคแนแท 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 ...)
โดยสรุป คือ การยกขออางหรือหลักฐาน 4 (the four principal appeals to authority) คือ
1. พุทธาปเทส (ยกเอาพระพุทธเจาขึ้นอาง — Buddhàpadesa: the appeal to the
Enlightened One as authority)
2. สังฆาปเทส (ยกเอาคณะสงฆขึ้นอาง — Saïghàpadesa: the appeal to a
community of monks or an Order as authority)
3. สัมพหุลตั เถราปเทส (ยกเอาพระเถระจํานวนมากขึน้ อาง — Sambahulattheràpadesa:
the appeal to a number of elders as authority)
4. เอกัตเถราปเทส (ยกเอาพระเถระรูปหนึ่งขึ้นอาง — Ekattheràpadesa: the appeal to
a single elder as authority)
ในคัมภีรรุนฎีกา (เชน องฺ.ฏี. 2/443) เรียกขอที่ 3 วา คณาปเทส (Gaõàpadesa) และขอที่
4 วา ปุคคลาปเทส (Puggalàpadesa)
D.II.123; A.II.167.

[167] มหาปเทส 42

ที.ม.10/113/144; องฺ.จตุกฺก.21/180/227.

หมวดที่ 2 เฉพาะในทางพระวินัย — Mahàpadesa: great
authorities; principal references)
1. สิง่ ใดไมไดทรงหามไววา ไมควร แตเขากันกับสิง่ ทีไ่ มควร (อกัปปยะ) ขัดกับสิง่ ทีค่ วร (กัปปยะ)
สิง่ นัน้ ไมควร
(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. สิง่ ใดไมไดทรงหามไววา ไมควร แตเขากันกับสิง่ ทีค่ วร (กัปปยะ) ขัดกับสิง่ ทีไ่ มควร (อกัปปยะ)
สิง่ นัน้ ควร
(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. สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววา ควร แตเขากันกับสิ่งที่ไมควร (อกัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร
(กัปปยะ) สิง่ นัน้ ไมควร
(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. สิง่ ใดไมไดทรงอนุญาตไววา ควร แตเขากันกับสิง่ ทีค่ วร (กัปปยะ) ขัดกับสิง่ ทีไ่ มควร (อกัปปยะ)
สิง่ นัน้ ควร
(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, คนที่พึงทราบวาเปนศัตรูผูมาใน

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 จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
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. คนดีแตพดู (วจีบรม — Vacãparama: the man who pays lip-service) มีลกั ษณะ 4 คือ
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) จะทําชั่วก็เออออ
2) จะทําดีก็เออออ
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) คอยเปนเพื่อนดื่มนําเมา
้
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.

[169] สุหทมิตร

ที.ปา.11/186/199.

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 เปนที่พึ่งพํานักได
4) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก
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 ไมละทิ้ง
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. มิตรแนะประโยชน (อัตถักขายี — Atthakkhàyã: the man who gives good counsel)
มีลักษณะ 4 คือ
1) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
2) คอยแนะนําใหตั้งอยูในความดี
3) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
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. มิตรมีนํ้าใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร หรือมิตรผูรักใครเอ็นดู — Anukampaka:
the man who sympathizes) มีลักษณะ 4 คือ
1) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
2) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (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.

[171]
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[171] โยนิ 4

(กําเนิด, 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 (สัตวเกิดในไข คือ ออกไขเปนฟองกอนแลวจึงฟกเปนตัว เชน นก เปด ไก เปนตน
— Aõóaja: the oviparous; egg-born creatures)
3. สังเสทชะ (สัตวเกิดในไคล คือ เกิดในของชืน้ แฉะหมักหมมเนาเปอ ย ขยายแพรออกไปเอง
เชน กิมชิ าติบางชนิด — Sa§sedaja: putrescence-born creatures; moisture-born
creatures)
4. โอปปาติกะ (สัตวเกิดผุดขึน้ คือ เกิดผุดเต็มตัวในทันใด ไดแก เทวดา สัตวนรก มนุษยบาง
พวก และเปรตบางพวก ทานวา เกิดและตาย ไมตอ งมีเชือ้ หรือซากปรากฏ — 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 แมที่เปนเพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใชคราวที่มีความมุง
หมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดําเนินไปอยางสําเร็จผลดีโดยมีองคประกอบที่เปนคุณลักษณะ 4
ประการ — Desanàvidhi: the Buddha’s style or manner of teaching)
1. สันทัสสนา (ชี้แจงใหเห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลใหชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา —
Sandassanà: elucidation and verification)
2. สมาทปนา (ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนําหรือ
บรรยายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสําคัญที่จะตองฝกฝนบําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลง
มือทํา หรือนําไปปฏิบัติ — Samàdapanà: incitement to take upon oneself;
inspiration towards the goal)
3. สมุตเตชนา (เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรนเกิดความอุตสาหะ
มีกาลั
ํ งใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จจงได สูงาน ไมหวั่นระยอ ไมกลัวเหนื่อย ไมกลัวยาก
— Samuttejanà: urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm)
4. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริง คือ บํารุงจิตใหแชมชื่นเบิกบาน โดยชี้ใหเห็น
ผลดีหรือคุณประโยชนที่จะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทําใหผูฟงมี
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 จํา 4 ขอนี้
สัน้ ๆ วา ชีใ้ หชดั ชวนใหปฏิบตั ิ เราใหกลา ปลุกใหรา เริง หรือ แจมแจง จูงใจ 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 (ชนชั้นในสังคมอินเดีย ที่กําหนดดวยชาติกําเนิด ตามหลักศาสนาพราหมณ

— Vaõõa: castes)
1. กษัตริย (ชนชัน้ เจา, ชนชัน้ ปกครองหรือนักรบ — Khattiya: the warrior-caste; warriorrulers; noblemen)
2. พราหมณ (ชนชั้นเจาตําราเจาพิธี, พวกพราหมณ — Bràhmaõa: the priestly caste;
brahmins)
3. แพศย (ชนชัน้ พอคาและกสิกร — Vessa: the trading and agricultural caste; merchants
and farmers)
4. ศูทร (ชนชัน้ ตํา,่ พวกทาสกรรมกร — Sudda: the low caste; labourers and servants)
M.II.128.

ม.ม.13/576/520.

[174] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4 (หลักการเพียรพยายามใหไดผลในการละทุกขลสุ ขุ , การ

ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอความทุกขและความสุข ซึง่ เปนไปตามหลักพระพุทธศาสนา ทีแ่ สดงวา ความ
เพียรพยายามทีถ่ กู ตอง จะมีผลจนสามารถเสวยสุขทีไ่ รทกุ ขได — Sukhapañisa§vedanàya
saphalappadhàna: fruitful exertion to enjoy happiness)
1. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขทวมทับ (Being not overwhelmed by suffering, one
does not overwhelm oneself with suffering.)
2. ไมสละความสุขที่ชอบธรรม (One does not give up righteous happiness.)
3. ไมสยบหมกมุน (แม)ในสุขที่ชอบธรรมนั้น (One is not infatuated even with that
righteous happiness.)
4. เพียรพยายามทําเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป (One strives in the right way to eradicate
the cause of suffering.)
ขอที่ 4 อาจพูดอีกสํานวนหนึ่งวา “เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป”
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, สําหรับพระภิกษุ คือ ตองอาบัติปาราชิก หรือ สังฆาทิเสส
— Sãla-vipatti: falling away from moral habit; failure in morality)

[176]
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2. อาจารวิบัติ (วิบัติแหงอาจาระ, เสียความประพฤติ จรรยามรรยาทไมดี, สําหรับพระภิกษุ
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 ซึ่งไมอํานวยแกการ

ใหผลของกรรมดี แตเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล, สวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรมชั่ว
— Vipatti: failure; defect; unfavourable factors affecting the ripening of Karma.)
1. คติวิบัติ (วิบัติแหงคติ, คติเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกําเนิดตําทราม
่
หรือที่เกิดอันไร
ความเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ที่อยู ที่ไป ทางดําเนินไมดี หรือ ทําไมถูกเรื่องไมถูกที่ คือ กรณี
นั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นนั้น ตลอดถึงแนวทางดําเนินชีวิตขณะนั้น ไมเอื้อ
อํานวยแกการกระทําความดีหรือการเจริญงอกงามของความดีและการที่ผลดีจะปรากฏ แต
กลับเปดทางใหแกความชั่วและผลราย — 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 — Upadhivipatti: failure as regards the body; deformed or unfortunate body; unfavourable
personality, health or physical conditions.)
3. กาลวิบัติ (วิบัติแหงกาล, กาลเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดอยูในสมัยที่โลกไมมีความเจริญ
หรือบานเมืองมีแตภัยพิบัติ ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มีการกดขี่เบียดเบียนกัน
มาก ยกยองคนชั่ว บีบคั้นคนดี ในชวงสั้นหมายถึง ทําผิดกาลผิดเวลา — Kàla-vipatti:
failure as regards time; unfavourable or unfortunate time)
4. ปโยควิบัติ (วิบัติแหงการประกอบ, กิจการเสีย; ในชวงยาวหมายถึง ฝกใฝในทางที่ผิด
ประกอบกิจการงานที่ผิด หรือมีปกติชอบกระทําแตความชั่ว ในชวงสั้นหมายถึง เมื่อกระทํา
กรรมดี ก็ไมทําใหถึงขนาด ไมครบถวนตามหลักเกณฑ ทําจับจด ใชวิธีการไมเหมาะกับเรื่อง
หรือเมื่อประกอบความดีตอเนื่องมา แตกลับทําความชั่วหักลางเสียในระหวาง — Payogavipatti: failure as regards undertaking; unfavourable, unfortunate or inadequate
undertaking)
วิบัติ 4 นี้ เปนสิ่งที่จะตองนํามาประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม เพราะ
การปรากฏของวิบาก นอกจากอาศัยเหตุคือกรรมแลว ยังตองอาศัยฐานคือ คติ อุปธิ กาละ
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และปโยคะ เปนปจจัยประกอบดวย กลาวคือ จะตองพิจารณา กรรมนิยาม โดยสัมพันธกับ
ปจจัยทั้งหลายที่เปนไปตามนิยามอื่นๆ ดวย เพราะนิยาม หรือกฎธรรมชาตินั้นมีหลายอยาง
มิใชมีแตกรรมนิยามอยางเดียว
ดู [177] สมบัติ 4; [223] นิยาม 5.
Vbh.338.

อภิ.วิ.35/840/458.

[177] สมบัติ 4 (ขอดี, ความเพียบพรอม, ความสมบูรณแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งอํานวยแก

การใหผลของกรรมดี และไมเปดชองใหกรรมชัว่ แสดงผล, สวนประกอบอํานวย ชวยเสริมกรรมดี
— Sampatti: accomplishment; factors favourable to the ripening of good Karma)
1. คติสมบัติ (สมบัติแหงคติ, ถึงพรอมดวยคติ, คติให; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกําเนิดอัน
อํานวย หรือที่เกิดอันเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ที่อยู ที่ไป ทางดําเนินดี หรือทําถูกเรื่อง ถูกที่
คือ กรณีนั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นที่นั้น ตลอดถึงแนวทางดําเนินชีวิตขณะนั้น
เอื้ออํานวยแกการกระทําความดี หรือการเจริญงอกงามของความดี ทําใหความดีปรากฏผล
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 — Upadhisampatti: accomplishment of the body; favourable or fortunate body; favourable
personality, health or physical conditions)
3. กาลสมบัติ (สมบัติแหงกาล, ถึงพรอมดวยกาล, กาลให; ในชวงยาว หมายถึง เกิดอยูใน
สมัยที่โลกมีความเจริญ หรือบานเมืองสงบสุข มีการปกครองที่ดี คนในสังคมอยูในศีลธรรม
สามัคคีกัน ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ในชวงสั้นหมายถึง ทําถูกกาลถูกเวลา — Kàlasampatti: accomplishment of time; favourable or fortunate time)
4. ปโยคสมบัติ (สมบัติแหงการประกอบ, ถึงพรอมดวยการประกอบความเพียร, กิจการให;
ในชวงยาว หมายถึงฝกใฝในทางที่ถูก นําความเพียรไปใชขวนขวายประกอบการที่ถูกตองดีงาม
มีปกติประกอบกิจการงานทีถ่ กู ตอง ทําแตความดีงามอยูแ ลว ในชวงสัน้ หมายถึง เมือ่ ทํากรรมดี
ก็ทําใหถึงขนาด ทําจริงจัง ใหครบถวนตามหลักเกณฑ ใชวิธีการที่เหมาะกับเรื่อง หรือทําความ
ดีตอ เนือ่ งมาเปนพืน้ แลว กรรมดีทที่ าเสริ
ํ มเขาอีก จึงเห็นผลไดงา ย — Payoga-sampatti:
accomplishment of undertaking; favourable, fortunate or adequate undertaking)
ดู [176] วิบัติ 4 2; [223] นิยาม 5.
Vbh.339.

[178] วิปลลาส

อภิ.วิ.35/840/459.

หรือ วิปลาส 4 (ความรูเห็นคลาดเคลื่อน, ความรูเขาใจผิดเพี้ยนจาก
ความเปนจริง — Vipallàsa: distortion)

[179]
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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 หรือจิตตวิปลาสนัน้ เชน มีสญ
ั ญาวิปลาสเห็นเชือกเปนงู แลวเกิดทิฏฐิ
วิปลาส เชื่อหรือลงความเห็นวาที่บริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตตวิปลาสวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตองมีผู
สราง จึงเกิดทิฏฐิวปิ ลาสวา แผนดินไหวเพราะเทพเจาบันดาล — Diññhi-vipallàsa: distortion
of views)
วิปลาส 3 ระดับนี้ ที่เปนพื้นฐาน 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 (ธรรมเปนเครื่องเจริญ, 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, ดําเนินชีวิตถูก
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 ในบาลีที่มา เรียกวา ธรรมที่เปนไปเพื่อปญญาวุฒิ [ปญญาวุฒิธรรม ] คือ
เพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญา (Pa¤¤àvuóóhi: virtues conducive to growth in
wisdom)

หมวด 4

139

[180]

อยางไรก็ดี ในการเลาเรียนธรรมในประเทศไทยที่สืบกันมา ไดรูจักธรรมหมวดนี้ในชื่อสั้นๆ
วา วุฒิ 4 และอธิบายความหมายโดยมุงใหคนทั่วไปเขาใจและนําไปใชประโยชนอยางกวางๆ
จึงจะแสดงความหมายแบบงายๆ ไวดวยดังนี้
1. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ, เสวนาทานผูรูผูทรงคุณความดี มีความประพฤติชอบดวย
กาย วาจา ใจ
2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม, ตั้งใจฟงคําสั่งสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน
3. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่งที่ไดเลา
เรียนสดับฟงนั้น จับสาระที่จะนําไปใชประโยชนได
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, นําสิ่งที่ไดเลาเรียนและตริตรองเห็น
แลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของหลักการนั้นๆ
A.II.245.

[180] เวสารัชชะ

องฺ.จตุกฺก.21/248/332.

หรือ เวสารัชชญาณ 4 (ความไมครั่นคราม, ความแกลวกลาอาจ
หาญ, พระญาณอันเปนเหตุใหทรงแกลวกลา ไมครั่นคราม — Vesàrajja: intrepidity; selfconfidences)
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. ขีณาสวปฏิญญา (ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ อาสวะเหลานีข้ องทานยังไมสนิ้ — Khãõàsavapañi¤¤à: You who claim to have destroyed all taints have not utterly destroyed
these taints.)
3. อันตรายิกธรรมวาทะ (ทานกลาวธรรมเหลาใดวาเปนอันตราย ธรรมเหลานัน้ ไมอาจกอ
อันตรายแกผสู อ งเสพไดจริง — 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
ทางนําผูทําตามใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบจริง — 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 แกลวกลาไมครั่นครามอยู
(Since this is so, he abides in the attainment of security, of fearlessness and
intrepidity.)

[181]
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เวสารัชชะ 4 นี้ คูกับ ทศพล หรือ ตถาคตพล 10 (เรียกกันทั่วๆ ไปวา ทศพลญาณ ) เปน
ธรรมที่ทําใหพระตถาคต ทรงปฏิญญาฐานะแหงผูนาํ เปลงสีหนาทในบริษัททั้งหลาย 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, ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล — Saddhà: faith; belief;
confidence)
1. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแหงกรรม, เชื่อวากรรมมีอยูจริง คือ เชื่อวาเมื่อทําอะไรโดย
มีเจตนา คือ จงใจทําทั้งรู ยอมเปนกรรม คือ เปนความดีความชั่วมีขึ้นในตน เปนเหตุปจจัยกอ
ใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทําไมวางเปลา และเชื่อวาผลที่ตองการจะสําเร็จได
ดวยการกระทํา มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน — Kamma-saddhà: belief in
kamma; confidence in accordance with the law of action)
2. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อวาผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อวากรรมที่ทาํ
แลวตองมีผล และผลตองมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว — Vipàkasaddhà: belief in the consequences of actions)
3. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของของตน, เชื่อวาแตละคนเปนเจาของ
จะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน — Kammassakatà-saddhà: belief
in the individual ownership of action)
4. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา, มั่นใจในองคพระตถาคต วาทรงเปน
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนํา
ทางที่แสดงใหเห็นวา มนุษยคือเราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด
บริสุทธิ์หลุดพนได ดังที่พระองคไดทรงบําเพ็ญไวเปนแบบอยาง — Tathàgatabodhisaddhà: confidence in the Enlightenment of the Buddha)
ศรัทธา 4 อยางนี้ มีมาในบาลีเฉพาะขอที่ 4 อยางเดียว (เชน องฺ.สตฺตก.23/4/3; A.III.3
เปนตน) วาโดยใจความ ศรัทธา 3 ขอตน ยอมรวมลงในขอที่ 4 ไดทั้งหมด
อนึ่ง ในขอ 3 มีขอธรรมที่มาในบาลีคลายกัน คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปรีชาหยั่งรูความที่
สัตวมีกรรมเปนของตน — knowledge that action is one’s own possession) เชน อภิ.วิ.
35/822/443;Vbh.328.

[182] สติปฏ ฐาน 4

(ทีต่ งั้ ของสติ, การตัง้ สติกาหนดพิ
ํ
จารณาสิง่ ทัง้ หลายใหรเู ห็นตามความเปน
จริง คือ ตามทีส่ งิ่ นัน้ ๆ มันเปนของมัน — Satipaññhàna: foundations of mindfulness)
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1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน
แตเพียงกาย ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Kàyànupassanà-~: contemplation of the
body; mindfulness as regards the body) ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คือ
อานาปานสติ กําหนดลมหายใจ 1 อิริยาบถ กําหนดรูทันอิริยาบถ 1 สัมปชัญญะ สราง
สัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอยาง 1 ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบ
อันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตน
โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ อันแปลกกันไปใน
9 ระยะเวลา ใหเห็นคติธรรมดาของรางกาย ของผูอื่นเชนใด ของตนก็จักเปนเชนนั้น 1
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็นตามเปนจริงวา
เปนแตเพียงเวทนา ไมใชสตั วบคุ คลตัวตนเราเขา — Vedanànupassanà-~: contemplation
of feelings; mindfulness as regards feelings) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดเวทนาอัน
เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนสามิส และเปนนิรามิสตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน
แตเพียงจิต ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Cittànupassanà-~: contemplation of mind;
mindfulness as regards thoughts) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม
มีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซานหรือเปนสมาธิ
ฯลฯ อยางไรๆ ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา
เปนแตเพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Dhammànupassanà-~: contemplation of mind-objects; mindfulness as regards ideas) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรู
ชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 อริยสัจจ 4 วาคืออะไร
เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน ตามที่เปนจริง
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, ธรรมที่จะทําใหคูสมรสมีชีวิตสมหรือสมํ่าเสมอ

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.

[184]
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[184] สมาธิภาวนา 4

(การเจริญสมาธิ, วิธีฝกสมาธิแบบตางๆ จําแนกตามวัตถุประสงค
— Samàdhi-bhàvanà: ways or kinds of concentration-development)
1. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน เชน
ใชเปนเครื่องพักผอนจิต 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.

[185] สังขาร 4 (คําวา สังขาร ที่ใชในความหมายตางๆ

ที.ปา.11/233/233; องฺ.จตุกฺก.21/41/57.

— Saïkhàra: applications of

the word formation )
1. สังขตสังขาร (สังขารคือสังขตธรรม ไดแกสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง รูปธรรมก็
ตาม นามธรรมก็ตาม ไดในคําวา อนิจฺจา วต สงฺขารา เปนตน — Saïkhata-saïkhàra:
formation consisting of the formed)
2. อภิสังขตสังขาร (สังขารคือสิ่งที่กรรมแตงขึ้น ไดแกรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ในภูมิ
สาม ที่เกิดแตกรรม — Abhisaïkhata-saïkhàra: formation consisting of the karmaformed)
3. อภิสังขรณกสังขาร (สังขารคือกรรมที่เปนตัวการปรุงแตง ไดแก กุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนาทั้งปวงในภูมิสาม ไดในคําวา สังขาร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ [119] สังขาร
3 หรือ [129] อภิสังขาร 3 — Abhisaïkharaõaka-saïkhàra: formation consisting in
the act of kamma-forming)
4. ปโยคาภิสังขาร (สังขารคือการประกอบความเพียร ไดแกกําลังความเพียรทางกายก็ตาม
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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ความรูและแนะนําสั่งสอน — Dàna: giving; generosity; charity)
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มนํ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกลาว
คําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดง
ประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี — Piyavàcà: kindly speech;
convincing speech)
3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม — Atthacariyà: useful conduct;
rendering services; life of service; doing good)
4. สมานัตตตา* (ความมีตนเสมอ** คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย 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.

[187] สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน

ที.ปา.11/140/167; 267/244; องฺ.จตุกฺก.21/32/42;
256/335; องฺ.อฏก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377.

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. สั ส สเมธะ (ความฉลาดในการบํ ารุงพื ชพั น ธุ  ธัญ ญาหาร ส งเสริ มการเกษตร —
Sassamedha: shrewdness in agricultural promotion)
2. ปุริสเมธะ (ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ 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 commercial investment)

*

ในปกรณฝายสันสกฤตของมหายาน เปน สมานารฺถตา (= บาลี สมานตฺถตา ) แปลวา “ความเปนผูมีจุด
หมายรวมกัน หรือความคํานึงประโยชนอันรวมกัน” (having common aims; feeling of common good)
**คําแปลนี้ถือตามที่แปลกันมาเดิม แตตามคําอธิบายในคัมภีร นาจะแปลวา “ความมีตนรวม” (participation)
โดยเฉพาะมุงเอารวมสุขรวมทุกข
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4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มนํ้าใจ นํ้าคําควรดื่ม คือ รูจักพูด รูจัก
ปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทําให
เกิดความเขาใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ — Vàjapeya: affability in address; kindly
and convincing speech)
ราชสังคหวัตถุ 4 ประการนี้ เปนคําสอนในพระพุทธศาสนา สวนที่แกไขปรับปรุงคําสอนใน
ศาสนาพราหมณ โดยกลาวถึงคําศัพทเดียวกัน แตชี้ถึงความหมายอันชอบธรรมที่ตางออกไป
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 ทั่วไปไมมีขีดขั้นจํากัด, การฆาครบทุก
อยางบูชายัญ — the bolts-withdrawn sacrifice; universal sacrifice)
มหายัญ 5 ที่พระราชาพึงบูชาตามหลักศาสนาพราหมณนี้ พระพุทธศาสนาสอนวา เดิมที
เดียวเปนหลักการสงเคราะหที่ดีงาม แตพราหมณสมัยหนึ่งดัดแปลงเปนการบูชายัญเพื่อผล
ประโยชนในทางลาภสักการะแกตน ความหมายที่พึงตองการซึ่งพระพุทธศาสนาสั่งสอน 4 ขอ
แรก มีดังกลาวแลวขางตน สวนขอที่ 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] สังเวชนียสถาน 4 (สถานทีเ่ ปนทีต่ งั้ แหงความสังเวช, สถานทีเ่ นือ่ งดวยพุทธประวัติ ซึ่ง

พุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวาย
ประกอบกุศลกรรม และสําหรับผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทําสักการะ
บูชา อันจะนําใหเขาถึงสุคติโลกสวรรค — 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 (ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยานลุมพินี — Jàtaññhàna: birthplace of the
Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ตาบล
ํ
พุทธคยา — Abhisambuddhaññhàna: place where the Buddha attained the
Enlightenment)
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3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
คื อ ที่ ป  า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น แขวงเมื อ งพาราณสี เรี ย กป จ จุ บั น ว า สารนาถ —
Dhammacakkappavattanaññhàna: place where the Buddha preached the First
Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา —
Parinibbutaññhàna: place where the Buddha passed away into Parinibbàna)
D.II.140.

[189] สัมปชัญญะ 4

ที.ม.10/131/163.

(ความรูตัว, ความรูตัวทั่วพรอม, ความรูชัด, ความรูทั่วชัด, ความ
ตระหนัก — Sampaja¤¤a: clear comprehension; clarity of consciousness; awareness)
1. สาตถกสัมปชัญญะ (รูชัดวามีประโยชน หรือตระหนักในจุดหมาย คือ รูตัวตระหนักชัดวา
สิ่งที่กระทํานั้นมีประโยชนตามความมุงหมายอยางไรหรือไม หรือวาอะไรควรเปนจุดหมายของ
การกระทํานั้น เชน ผูเจริญกรรมฐาน เมื่อจะไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง มิใชสักวารูสึกหรือนึกขึ้นมาวา
จะไป ก็ไป แตตระหนักวาเมื่อไปแลวจะไดปติสุขหรือความสงบใจ ชวยใหเกิดความเจริญโดย
ธรรม จึงไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักที่จะเลือกทําสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงคหรืออํานวย
ประโยชนที่มุงหมาย — Sàtthaka-sampaja¤¤a: clear comprehension of purpose)
2. สัปปายสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสมเกื้อกูล คือรูตัว
ตระหนักชัดวาสิ่งของนั้น การกระทํานั้น ที่ที่จะไปนั้น เหมาะกันกับตน เกื้อกูลแกสุขภาพ แกกิจ
เอื้อตอการสละละลดแหงอกุศลธรรมและการเกิดขึ้นเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม จึงใช จึงทํา
จึงไป หรือเลือกใหเหมาะ เชน ภิกษุใชจีวรที่เหมาะกับดินฟาอากาศและเหมาะกับภาวะของตน
ที่เปนสมณะ ผูเจริญกรรมฐานจะไปฟงธรรมอันมีประโยชนในที่ชุมนุมใหญ แตรูวามีอารมณซึ่ง
จะเปนอันตรายตอกรรมฐาน ก็ไมไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักที่จะเลือกทําแตสิ่งที่เหมาะ
สบายเอือ้ ตอกาย จิต ชีวติ กิจ พืน้ ภูมิ และภาวะของตน — Sappàya-~: clear comprehension
of suitability)
3. โคจรสัมปชัญญะ (รูช ดั วาเปนโคจร หรือตระหนักในแดนงานของตน คือ รูต วั ตระหนักชัดอยู
ตลอดเวลาถึงสิง่ ทีเ่ ปนกิจ หนาที่ เปนตัวงาน เปนจุดของเรือ่ งทีต่ นกระทํา ไมวา จะไปไหนหรือทํา
อะไรอืน่ ก็รตู ระหนักอยู ไมปลอยใหเลือนหายไป มิใชวา พอทําอะไรอืน่ หรือไปพบกับสิง่ อืน่ เรือ่ งอืน่
ก็เตลิดเพริดไปกับสิง่ นัน้ เรือ่ งนัน้ เปนนกบินไมกลับรัง โดยเฉพาะการไมทงิ้ อารมณกรรมฐาน ซึง่
รวมถึงการบําเพ็ญจิตภาวนาและปญญาภาวนาในกิจกรรมทุกอยางในชีวติ ประจําวัน โดยสาระคือ
ความรูต ระหนักทีจ่ ะคุมกายและจิตไวใหอยูใ นกิจ ในประเด็น หรือแดนงานของตน ไมใหเขว เตลิด
เลือ่ นลอย หรือหลงลืมไปเสีย — Gocara-~: clear comprehension of the domain)
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ (รูชัดวาไมหลง หรือตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะ ไมหลงใหลฟน
เฟอน คือเมื่อไปไหน ทําอะไร ก็รูตัวตระหนักชัดในการเคลื่อนไหว หรือในการกระทํานั้น และใน
สิ่งที่กระทํานั้น ไมหลง ไมสับสนเงอะงะฟนเฟอน เขาใจลวงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการกระทํา
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ที่เปนไปอยูนั้น วาเปนเพียงการประชุมกันขององคประกอบและปจจัยตางๆ ประสานหนุนเนื่อง
กันขึ้นมาใหปรากฏเปนอยางนั้น หรือสําเร็จกิจนั้นๆ รูทันสมมติ ไมหลงสภาวะเชนยึดเห็นเปน
ตัวตน โดยสาระคือ ความรูตระหนัก ในเรื่องราว เนื้อหา สาระ และสภาวะของสิ่งที่ตนเกี่ยว
ของหรือกระทําอยูนั้น ตามที่เปนจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ มิใช
พรวดพราดทําไป หรือสักวาทํา มิใชทําอยางงมงายไมรูเรื่อง 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, ความพรั่งพรอมสมบูรณแหงองค
ประกอบตางๆ ซึ่งทําใหทานที่บริจาคแลว เปนทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา
— Sampadà: successful attainment; accomplishment; excellence)
1. วัตถุสัมปทา (ถึงพรอมดวยวัตถุ คือบุคคลผูเปนที่ตั้งรองรับทาน เชน ทักขิไณยบุคคลเปน
พระอรหันต หรือพระอนาคามี ผูเขานิโรธสมาบัติได — Vatthu-sampadà: excellence of
the foundation for merit)
2. ปจจัยสัมปทา (ถึงพรอมดวยปจจัย คือ สิ่งที่จะใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม —
Paccaya-sampadà: excellence of the gift)
3. เจตนาสัมปทา (ถึงพรอมดวยเจตนา คือ มีเจตนาในการใหสมบูรณครบ 3 กาล ทั้งกอนให
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.

[191] สัมปรายิกตั ถสังวัตตนิกธรรม 4

ธ.อ.5/88.

(ธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนเบือ้ งหนา, ธรรม
เปนเหตุใหสมหมาย, หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสขุ ขัน้ สูงขึน้ ไป — 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

หมวด 4

147

[193]

generosity; accomplishment of charity)
4. ปญญาสัมปทา (ถึงพรอมดวยปญญา — Pa¤¤à-sampadà: to be endowed with
wisdom; accomplishment of wisdom)
ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสัน้ ๆ วา สัมปรายิกตั ถะ หรือเรียกติดปากอยางไทยๆ วา สัมปรายิกตั ถประโยชน (อัตถะ ก็แปลวา “ประโยชน” จึงเปนคําซํ้าซอนกัน)
A.IV.284.

องฺ.อฏก.23/144/292.

[,,,] สัมมัปปธาน 4 ดู [156] ปธาน 4.
[192] สุขของคฤหัสถ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 (สุขของชาวบาน, สุขที่ชาว

บานควรพยายามเขาถึงใหไดสมํ่าเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี — Gihisukha:
house-life happiness; deserved bliss of a layperson)
1. อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวย
นําพั
้ กนํ้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม — Atthisukha: bliss of
ownership; happiness resulting from economic security)
2. โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนไดใชทรัพยที่ไดมา
โดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน — Bhogasukha: bliss of
enjoyment; enjoyment of wealth)
3. อนณสุข (สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนเปนไท ไมมีหนี้สิน
ติดคางใคร — Anaõasukha: bliss of debtlessness; happiness on account of
freedom from debt)
4. อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมได ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ —
Anavajjasukha: bliss of blamelessness; happiness on account of leading a faultless life)
บรรดาสุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากที่สุด
A.II.69.

[,,,] สุหทมิตร 4 ดู [169] สุหทมิตร 4.
[193] โสตาปตติยังคะ 41 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา,

องฺ.จตุกฺก.21/62/90.

องคประกอบของการบรรลุโสดา,
คุณสมบัติที่ทาให
ํ เปนพระโสดาบัน — 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 ใหสอดคลองพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับธรรมขออื่นๆ
กลมกลืนกันในหลักใหญที่เปนระบบทั้งหมด, ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม — 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)
โสตาปตติยังคะ 4 หมวดนี้ ตรงกับหลักที่เรียกวา [,,,] ปญญาวุฒิธรรม 4 หรือ [179]
วุฒิธรรม 4
ธรรม 4 ประการนี้ มิใชเพียงเปนโสตาปตติยังคะ ที่จะใหบรรลุโสดาปตติผล คือเปนพระ
โสดาบันเทานั้น พระพุทธเจาตรัสวา ธรรม 4 ประการนี้ เมื่อเจริญ ปฏิบัติ ทําใหมาก 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, คุณสมบัติที่ทาให
ํ เปนพระโสดาบัน,

คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่ มใสมัน่ ในพระพุทธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ประกอบดวยอริยกันตศีล คือ ศีลอันเปนที่ชื่นชมพอใจของพระอริยะ บริสุทธิ์ ไมถูกตัณหา
และทิฏฐิแปดเปอนหรือครอบงํา และเปนไปเพื่อสมาธิ (unblemished morality)

S.V.345.

สํ.ม.19/1420/431).

[195] โสตาปตติยังคะ 43 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, คุณสมบัติที่ทาให
ํ เปนพระโสดาบัน,

คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่ มใสมัน่ ในพระพุทธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ครองเรือนดวยใจปราศจากมัจฉริยะ ยินดีในการแจกจายแบงปนชวยเหลือผูอื่น (devotion 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, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไมเที่ยงธรรม, ความลําเอียง

— Agati: wrong course of behaviour; prejudice)
1. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ — Chandàgati: prejudice caused by love or desire;
partiality)
2. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง — Dosàgati: prejudice caused by hatred or enmity)
3. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา — Mohàgati: prejudice caused
by delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว — 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 (ธรรมเปนที่มั่น, ธรรมอันเปนฐานที่มั่นคงของ

บุคคล, ธรรมที่ควรใชเปนที่ประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเปนที่หมาย
ได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด 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 พิจารณาใหเขาใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขา
ถึงความจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)
2. สัจจะ (ความจริง คือ ดํารงมั่นในความจริงที่รูชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจาจนถึง
ปรมัตถสัจจะ — Sacca: truthfulness)
3. จาคะ (ความสละ คือ สละสิ่งอันเคยชิน ขอที่เคยยึดถือไว และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจาก
ความจริงเสียได เริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส — Càga: liberality; renunciation)
4. อุปสมะ (ความสงบ คือ ระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแลว
ทําจิตใจใหสงบได — Upasama: tranquillity; peace)
ทั้ง 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 หรือ อบายภูมิ 4 (ภาวะหรือทีอ่ นั ปราศจากความเจริญ — Apàya: states
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of loss and woe; low states of existence; unhappy existence)
1. นิรยะ (นรก, สภาวะหรือที่อันไมมีความสุขความเจริญ, ภาวะเรารอนกระวนกระวาย —
Niraya: hell; woeful state)
2. ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมัวโงเขลา — Tiracchànayoni: the animal
kingdom; realm of beasts)
3. ปตติวิสัย (แดนเปรต, ภูมิแหงผูหิวกระหายไรสุข — Pittivisaya: realm of hungry
ghosts)
4. อสุรกาย (พวกอสูร, พวกหวาดหวั่นไรความรื่นเริง — 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, ทางที่จะนําไปสูความพินาศ, เหตุยอยยับแหง
โภคทรัพย — Apàyamukha: causes of ruin; sources for the destruction of the
amassed wealth)
1. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง, นักเที่ยวผูหญิง — Itthãdhutta: seduction of women;
debauchery)
2. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา, นักดื่ม — Suràdhutta: drunkenness)
3. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน — Akkhadhutta: indulgence in gambling)
4. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว — Pàpamitta: bad company)
อบายมุข 4 อยางนี้ ตรัสกับผูครองเรือนที่มีหลักฐานแลว และตรัสตอทายทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 มุงความวาเปนทางพินาศแหงโภคะที่หามาไดแลว
A.IV.283.

องฺ.อฏก.23/144/292.

[200] อบายมุข 6 (ชองทางของความเสือ่ ม, ทางแหงความพินาศ, เหตุยอ ยยับแหงโภคทรัพย —
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) เสียเกียรติเสียชื่อเสียง
5) ทําใหไมรูอาย
6) ทอนกําลังปญญา
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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) ชื่อวาไมรักษาตัว
2) ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย
3) ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ
4) เปนที่ระแวงสงสัย
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 ทั้ง 6 กรณี คือ
1) รําที่ไหนไปที่นั่น
2)–6) ขับรอง, ดนตรี, เสภา, เพลง, เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น*
(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
*

คําแปลภาษาไทยถือตามที่แปลกันมา สวนภาษาอังกฤษแปลตางหาก ไมไดมุงใหตรงกัน
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2) เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป
3) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
4) เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํา
5) เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
6) ไมเปนที่พึงประสงคของผูที่จะหาคูครองใหลูกของเขา 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 โดยนําใหกลายไปเปนคนชั่ว
อยางคนที่ตนคบทั้ง 6 ประเภท คือ ไดเพื่อนที่จะนําใหกลายเปน
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 โดยทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออางผัด
เพี้ยนไมทําการงาน 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 กอนตรัสเรื่องทิศ 6
D.III.182–184.

[201] วัฒนมุข 6

ที.ปา.11/178–184/196–198.

(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 ฝกตนใหเชี่ยวชาญและทันตอเหตุการณ — Suta: much
learning)
5. ธรรมานุวัติ (ดําเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบธรรม — Dhammànuvatti:
practice in accord with the Dhamma; following the law of righteousness)
6. อลีนตา (เพียรพยายามไมระยอ, มีกําลังใจแข็งกลา ไมทอถอยเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อย
ไป — Alãnatà: unshrinking perseverance)
ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน, ประตูสูจุด
หมาย) หรือ อัตถประมุข (ปากทางสูประโยชน, ตนทางสูจุดหมาย) และอรรถกถาอธิบายคํา
อัตถะ วา หมายถึง “วุฒิ” คือความเจริญ ซึ่งไดแก วัฒนะ ดังนั้นจึงอาจเรียกวา วุฒิมุข หรือที่
คนไทยรูสึกคุนมากกวาวา วัฒนมุข
อนึ่ง ในฝายอกุศล มีหมวดธรรมรูจักกันดีที่เรียกวา อบายมุข 6 ซึ่งแปลวา ปากทางแหง
ความเสื่อม จึงอาจเรียกธรรมหมวดนี้ดวยคําที่เปนคูตรงขามวา อายมุข 6 (ปากทางแหงความ
เจริญ)
J.I.366

[202] อปสเสนะ

ขุ.ชา.27/84/27

หรือ อปสเสนธรรม 4 (ธรรมดุจพนักพิง, ธรรมเปนที่อิงหรือพึ่ง
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 ที่จาเป
ํ นจะตองเกี่ยว
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 สิ่งที่เปนโทษ 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 สิ่งที่เปนโทษกอ
อันตราย เชน อกุศลวิตก มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เปนตน และความชั่วรายทั้ง
หลาย เกิดขึ้นแลว พึงรูจักพิจารณาแกไข บําบัดหรือขจัดใหสิ้นไป — Pañivinodanà: The
monk deliberately suppresses or expels one thing.)
อปสเสนะ 4 นี้ เรียกอีกอยางวา อุปนิสัย 4 (ธรรมเปนที่พึ่งพิง หรือธรรมชวยอุดหนุน —
Upanissaya: supports; supporting states)
เมื่อรูจักพิจารณาปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ใหถูกตองดวยปญญาตามหลักอปสเสนะ หรืออุปนิสัย
4 อยางนี้ ยอมเปนเหตุใหอกุศลที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดแลวก็เสื่อมสิ้นไป และกุศลที่ยังไม
เกิดยอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้นไป
ภิกษุผูพรอมดวยธรรม 4 ประการนี้ ดํารงอยูในธรรม 5 คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ
ปญญา ทานเรียกวา นิสสยสัมบัน (ผูถึงพรอมดวยที่พึ่งอาศัย — 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 (ปฏิปทาที่พระอริยะทั้งหลายปฏิบัติสืบกันมาแตโบราณไมขาดสาย,

อริย
ประเพณี — Ariyava§sa: Ariyan lineage; noble tradition; the fourfold traditional
practice of the Noble Ones)
1. จีวรสันโดษ (ความสันโดษดวยจีวร — Cãvara-santosa: contentment as regards robes
or clothing)
2. ปณฑปาตสันโดษ (ความสันโดษดวยบิณฑบาต — Piõóapàta-santosa: contentment as
regards alms-food)
3. เสนาสนสันโดษ (ความสันโดษดวยเสนาสนะ — Senàsana-santosa: contentment as
regards lodging)
4. ปหานภาวนารามตา (ความยินดีในการละอกุศลและเจริญกุศล — Pahànabhàvanàràmatà: delight in the abandonment of evil and the development of good)
การปฏิบัติที่จัดเปนอริยวงศในธรรมทั้ง 4 ขอนั้น พระภิกษุพึงประพฤติดังนี้
ก. สันโดษดวยปจจัยใน 3 ขอตนตามมีตามได
ข. มีปกติกลาวสรรเสริญคุณของความสันโดษใน 3 ขอนั้น
ค. ไมประกอบอเนสนา คือการแสวงหาที่ผิด (ทุจริต) เพราะปจจัยทั้ง 3 อยางนั้นเปนเหตุ
(เพียรแสวงหาแตโดยทางชอบธรรม ไมเกียจคราน)
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ง. เมื่อไมได ก็ไมเรารอนทุรนทุราย
จ. เมือ่ ได ก็ใชโดยไมตดิ ไมหมกมุน ไมสยบ รูเ ทาทันเห็นโทษ มีปญ
 ญาใชสงิ่ นัน้ ตามประโยชน ตาม
ความหมายของมัน (มีและใชดว ยสติสมั ปชัญญะ ดํารงตนเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของสิง่ นัน้ )
ฉ. ไมถือเอาการที่ไดประพฤติธรรม 4 ขอนี้ เปนเหตุยกตนขมผูอื่น
โดยสรุปวา เปนผูขยันไมเกียจคราน มีสติสัมปชัญญะในขอนั้นๆ เฉพาะขอ 4 ทรงสอนไม
ใหสันโดษ สวน 3 ขอแรกทรงสอนใหทาความเพี
ํ
ยรแสวงหาในขอบเขตที่ชอบดวยธรรมวินัย
และมีความสันโดษตามนัยที่แสดงขางตน
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, ความจริงที่ทาให
ํ ผูเขาถึง

กลายเปนอริยะ — Ariyasacca: The Four Noble Truths)
1. ทุกข (ความทุกข, สภาพที่ทนไดยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและ
ความเที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง, ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม
เปนที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปน
ทุกข — Dukkha: suffering; unsatisfactoriness)
2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข, สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา — Dukkha-samudaya: the cause of suffering; origin of suffering)
3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะที่เขาถึงเมื่อกําจัดอวิชชา
สํารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน
— Dukkha-nirodha: the cessation of suffering; extinction of suffering)
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นาไปสู
ํ ความดับแหงทุกข, ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา “ทางสาย
กลาง” มรรคมีองค 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Dukkha-nirodhagàminã pañipadà: the path leading to the cessation of suffering)
อริยสัจจ 4 นี้ เรียกกันสัน้ ๆ วา ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค (Dukkha, Samudaya, Nirodha,
Magga); การแสดงอริยสัจจ 4 นี้ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สามุกกังสิกาธรรมเทศนา (เชน
องฺ.อฏก.23/102/190) แปลตามอรรถกถาวา พระธรรมเทศนาทีพ
่ ระพุทธเจาทรงหยิบยกขึน้ ถือเอาไว
ดวยพระองคเอง คือ ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ (=ตรัสรูเ อง) ไมสาธารณะแกผอู นื่ (แตตามที่
อธิบายกันมา มักแปลวา “พระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธเจาทรงยกขึน้ แสดงเอง โดยไมตอ งปรารภ
คําถามหรือการทูลขอรองของผูฟ ง อยางการแสดงธรรมเรือ่ งอืน่ ๆ”; ความจริง จะแปลวา “พระ
ธรรมเทศนาขัน้ สุดยอด” ก็ได ซึง่ สมกับเปนเรือ่ งทีท่ รงแสดงทายสุดตอจาก อนุปพุ พิกถา 5 คํา
แปลอยางหลังนี้ พึงเทียบ องฺ.ทสก.24/95/208)
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[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 (หนาที่อันจะพึงทําตออริยสัจจ 4 แตละอยาง, ขอที่จะตองปฏิบัติ

ใหถูกตองและเสร็จสิ้นในอริยสัจจ 4 แตละอยาง จึงจะชื่อวารูอริยสัจจหรือเปนผูตรัสรูแลว —
Ariyasaccesu kiccàni: functions concerning the Four Noble Truths)
1. ปริญญา (การกําหนดรู เปนกิจในทุกข ตามหลักวา ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ปริเฺ ยฺยํ ทุกขควรกําหนดรู
คือ ควรศึกษาใหรจู กั ใหเขาใจชัดตามสภาพทีเ่ ปนจริง ไดแก การทําความเขาใจและกําหนดขอบเขต
ของปญหา — Pari¤¤à: comprehension; suffering is to be comprehended)
2. ปหานะ (การละ เปนกิจในสมุทยั ตามหลักวา ทุกขฺ สมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ สมุทยั ควรละ
คือ กําจัด ทําใหหมดสิน้ ไป ไดแกการแกไขกําจัดตนตอของปญหา — Pahàna: eradication;
abandonment; the cause of suffering is to be eradicated)
3. สัจฉิกริ ยิ า (การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ ตามหลักวา ทุกขฺ นิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉกิ าตพฺพํ
นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึง หรือบรรลุ ไดแกการเขาถึงภาวะทีป่ ราศจากปญหา บรรลุจดุ หมาย
ทีต่ อ งการ — Sacchikiriyà: realization; the cessation of suffering is to be realized)
4. ภาวนา (การเจริญ เปนกิจในมรรค ตามหลักวา ทุกขฺ นิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ
มรรคควรเจริญ คือ ควรฝกอบรม ลงมือปฏิบตั ิ กระทําตามวิธกี ารทีจ่ ะนําไปสูจ ดุ หมาย ไดแกการ
ลงมือแกไขปญหา — Bhàvanà: development; practice; the path is to be followed or
developed)
ในการแสดงอริยสัจจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจจ ก็ดี จะตองใหอริยสัจจแต
ละขอ สัมพันธตรงกันกับกิจแตละอยาง จึงจะเปนการแสดงและเปนการปฏิบัติโดยชอบ ทั้งนี้
วางเปนหัวขอไดดังนี้
1. ทุกข เปนขั้นแถลงปญหาที่จะตองทําความเขาใจและรูขอบเขต (ปริญญา) — statement
of evil; location of the problem.
2. สมุทัย เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป
(ปหานะ) — diagnosis of the origin.
3. นิโรธ เปนขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปญหา อันเปนจุดหมายที่ตองการ ใหเห็นวาการแก
ปญหาเปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึง ซึ่งจะตองทําใหสําเร็จ (สัจฉิกิริยา) — prognosis
of its antidote; envisioning the solution.
4. มรรค เปนขั้นกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติในการลงมือแก
ปญหา (ภาวนา) — prescription of the remedy; programme of treatment.
ความสําเร็จในการปฏิบัติทั้งหมด 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 จัดประเภทตามลักษณะความสัมพันธที่มนุษยพึงปฏิบัติ

หรือเกี่ยวของเปน 4 จําพวก อันสอดคลองกับหลักอริยสัจจ 4 และกิจในอริยสัจจ 4 —
Dhamma: all dhammas [states, things] classified into 4 categories according as
they are to be rightly treated)
1. ปริญไญยธรรม = ธรรมทีเ่ ขากับกิจในอริยสัจจขอ ที่ 1 คือ ปริญญา (ธรรมอันพึงกําหนดรู,
สิง่ ทีค่ วรรอบรู หรือรูเ ทาทันตามสภาวะของมัน ไดแก อุปาทานขันธ 5 กลาวคือ ทุกขและสิง่ ทัง้
หลายทีอ่ ยูใ นจําพวกทีเ่ ปนปญหาหรือเปนทีต่ งั้ แหงปญหา — Pari¤¤eyya-dhamma: things to
be fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to clinging)
2. ปหาตัพพธรรม = ธรรมทีเ่ ขากับกิจในอริยสัจจขอ ที่ 2 คือ ปหานะ (ธรรมอันพึงละ, สิง่ ทีจ่ ะ
ตองแกไขกําจัดทําใหหมดไป วาโดยตนตอรากเหงา ไดแก อวิชชา และภวตัณหา กลาวคือธรรม
จําพวกสมุทยั ทีก่ อ ใหเกิดปญหาเปนสาเหตุของทุกข หรือพูดอีกอยางหนึง่ วา อกุศลทัง้ ปวง —
Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and craving for being)
3. สัจฉิกาตัพพธรรม = ธรรมทีเ่ ขากับกิจในอริยสัจจขอ ที่ 3 คือ สัจฉิกริ ยิ า (ธรรมอันพึง
ประจักษแจง, สิง่ ทีค่ วรไดควรถึงหรือควรบรรลุ ไดแก วิชชา และวิมตุ ติ เมือ่ กลาวโดยรวบยอด
คือ นิโรธ หรือนิพพาน หมายถึงธรรมจําพวกทีเ่ ปนจุดหมาย หรือเปนทีด่ บั หายสิน้ ไปแหงทุกขหรือ
ปญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized, i.e. true knowledge and
freedom or liberation)
4. ภาเวตัพพธรรม = ธรรมทีเ่ ขากับกิจในอริยสัจจขอ ที่ 4 คือ ภาวนา (ธรรมอันพึงเจริญหรือ
พึงปฏิบตั บิ าเพ็
ํ ญ, สิง่ ทีจ่ ะตองปฏิบตั หิ รือลงมือทํา ไดแก ธรรมทีเ่ ปนมรรค โดยเฉพาะสมถะ และ
วิปส สนา กลาวคือ ประดาธรรมทีเ่ ปนขอปฏิบตั หิ รือเปนวิธกี ารทีจ่ ะทําหรือดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุ
จุดหมายแหงการสลายทุกขหรือดับปญหา — 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 (ฌานอันกําหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพ
ของผูเขาถึงฌานนี้ — âkàsàna¤càyatana: Sphere of Infinity of Space)
2. วิญญาณัญจายตนะ (ฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพของผูเขา
ถึงฌานนี้ — Vi¤¤àõa¤càyatana: Sphere of Infinity of Consciousness)
3. อากิญจัญญายตนะ (ฌานอันกําหนดภาวะที่ไมมีอะไรๆ 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.

[208] อวิชชา 4

ที.ปา.11/235/235; สํ.สฬ.18/519/326.

(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. ปุพพฺ นฺตาปรนฺเต อฺาณํ (ไมรทู งั้ สวนอดีตทัง้ สวนอนาคต — ~ of both the past and
the future)
8. อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณํ (ไมรูในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันจึง
เกิดมีขึ้นตามหลักอิทัปปจจยตา — ~ 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

(ตามบาลีวาภัยสําหรับกุลบุตรผู
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 อดทนตอคําสั่งสอนไมได เกิดความขึ้งเคียดคับใจ เบื่อหนายคํา
ตักเตือนพรํ่าสอน — æmibhaya: peril of waves, i.e. wrath and resentment caused
by inability to accept teaching and advice)
2. กุมภีลภัย (ภัยจรเข คือ เห็นแกปากแกทอง ถูกจํากัดดวยระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภค
ทนไมได — Kumbhãlabhaya: peril of crocodiles, i.e. gluttony)
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3. อาวฏภัย (ภัยนํ้าวน 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,

ผูที่ศิษยพึงประพฤติดวยความเอื้อเฟอ,
ผูสั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ — âcariya: teacher; instructor)
1. บรรพชาจารย (อาจารยในบรรพชา คือ ทานผูใหสิกขาบทในการบรรพชา — Pabbajjàcariya: initiation-teacher; teacher at the Going Forth)
2. อุปสัมปทาจารย (อาจารยในอุปสมบท คือ ทานผูสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม —
Upasampadàcariya: ordination-teacher; teacher at the Admission)
3. นิสสยาจารย (อาจารยผูใหนิสัย คือ ทานที่ตนไปขอถือนิสัยเปนอันเตวาสิก คือยอมตนเปน
ศิษยอยูในปกครอง — Nissayàcariya: tutelar teacher; teacher from whom one takes
the Dependence)
4. อุเทศาจารย หรือ ธรรมาจารย (อาจารยผูใหอุเทศ, อาจารยผูสอนธรรม คือ ทานที่สั่ง
สอนใหวิชาความรู โดยหลักวิชาก็ดี เปนที่ปรึกษาไตถามคนควาก็ดี — Uddesàcariya,
Dhammàcariya: teacher of textual study; teacher who gives the instruction;
teacher of the Doctrine)
บางแหงเติม โอวาทาจารย (อาจารยผูใหโอวาท คืออบรมตักเตือนแนะนําเปนครั้งคราว
— 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 (สภาพที่นํามาซึ่งผลโดยความเปนปจจัยคํ้าจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้ง

หลาย, เครื่องคํ้าจุนชีวิต, สิ่งที่หลอเลี้ยงรางกายและจิตใจ ทําใหเกิดกําลังเจริญเติบโตและ
วิวัฒนได — âhàra: nutriment)
1. กวฬิงการาหาร (อาหารคือคําขาว ไดแก อาหารสามัญที่กลืนกินดูดซึมเขาไปหลอเลี้ยงราง
กาย — Kavaëiïkàràhàra: material food; physical nutriment) เมื่อกําหนดรูกวฬิงการาหาร
ไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูราคะที่เกิดจากเบญจกามคุณไดดวย
2. ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ ไดแก การบรรจบแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา พรอมทั้งเจตสิกทั้งหลายที่จะเกิดตามมา — Phassàhàra:
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nutriment consisting of contact; contact as nutriment) เมื่อกําหนดรูผัสสาหารไดแลว
ก็เปนอันกําหนดรูเวทนา 3 ไดดวย
3. มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา ไดแก ความจงใจ เปนปจจัยแหงการทํา
พูด คิด ซึ่งเรียกวา กรรม เปนตัวชักนํามาซึ่งภพ คือ ใหเกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลาย — Manosa¤cetanàhàra: nutriment consisting of mental volition; mental choice as
nutriment) เมื่อกําหนดรูมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูตัณหา 3 ไดดวย.
4. วิญญาณาหาร (อาหารคือวิญญาณ ไดแก วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป — Vi¤¤àõàhàra:
nutriment consisting of consciousness; consciousness as nutriment) เมื่อกําหนดรู
วิญญาณาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูนามรูปไดดวย.
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 (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมที่นาไปสู
ํ ความสําเร็จแหงผลที่มุง

หมาย — Iddhipàda: path of accomplishment; basis for success)
1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนา
จะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป — Chanda: will; zeal; aspiration)
2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา
ธุระ ไมทอถอย — Viriya: energy; effort; exertion; perseverance)
3. จิตตะ (ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทาและทํ
ํ
าสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไม
ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทาํ — Citta: thoughtfulness;
active thought; dedication)
4. วิมังสา (ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทานั
ํ ้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง
เปนตน — Vãma§sà: investigation; examination; reasoning; testing)

D.III.221; Vbh.216.

[214] อุปาทาน 4

ที.ปา.11/231/233; อภิ.วิ.35/505/292.

(ความยึดมั่น, ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส, ความยึดติดอันเนื่องมาแต
ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนที่ตั้ง — Upàdàna: attachment; clinging; assuming)
1. กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาใคร นาพอใจ —
Kàmupàdàna: clinging to sensuality)
2. ทิฏุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิ หรือหลักคําสอนตางๆ
— Diññhupàdàna: clinging to views)
3. สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีล
และวัตร หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ
พิธีตางๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยสักวาทําสืบๆ กันมา หรือ ปฏิบัติตามๆ กันไปอยาง
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งมงาย หรือโดยนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลักความ
สัมพันธแหงเหตุและผล —Sãlabbatupàdàna: clinging to mere rules and rituals)
4. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญหมายอยูในภาย
ในวา มีตัวตน ที่จะได จะเปน จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้นทําลาย หรือเปนเจาของ เปนนาย
บังคับบัญชาสิ่งตางๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนวาเปนแตเพียงสิ่งที่
ประชุมประกอบกันเขา เปนไปตามเหตุปจ จัยทัง้ หลายทีม่ าสัมพันธกนั ลวนๆ — 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

(สภาวะอันเปนดุจกระแสนํ้าหลากทวมใจสัตว, กิเลสดุจนํ้าทวมพาผูตกไปให
พินาศ — 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.
[,,,] กําลัง 5 ของพระมหากษัตริย ดู [230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย
[216] ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขา

เปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา–เขา เปนตน, สวนประกอบหาอยาง
ที่รวมเขาเปนชีวิต — Pa¤ca-khandha: the Five Groups of Existence; Five
Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่เปน
รางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpakhandha: corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉยๆ
— Vedanà-khandha: feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้นๆ ได, ความ
กําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง เปนตน — Sa¤¤à-khandha:
perception)
4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนที่เปนความปรุงแตง, สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือ
เปนกลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล
อกุศล อัพยากฤต — Saïkhàra-khandha: mental formations; volitional activities)
5. วิญญาณขันธ (กองวิญญาณ, สวนทีเ่ ปนความรูแ จงอารมณ, ความรูอ ารมณทางอายตนะทัง้ 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
เรื่องขันธ 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 มีอานาจ
ํ
เห็นแจมใส ไว และเห็นไกล —
Ma§sa-cakkhu: the physical eye which is exceptionally powerful and sensitive)
2. ทิพพจักขุ (ตาทิพย คือ ทรงมีพระญาณอันเห็นหมูสัตวผูเปนไปตางๆ กัน ดวยอํานาจกรรม
— Dibba-cakkhu: the Divine Eye)
3. ปญญาจักขุ (ตาปญญา คือ ทรงประกอบดวยพระปญญาคุณยิ่งใหญ เปนเหตุใหสามารถ
ตรัสรูอริยสัจจธรรม เปนตน — Pa¤¤à-cakkhu: the eye of wisdom; Wisdom-Eye)
4. พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจา คือ ทรงประกอบดวยอินทรียปโรปริยตั ตญาณ และอาสยานุสยญาณ เปนเหตุใหทรงทราบอัธยาศัยและอุปนิสัยแหงเวไนยสัตว แลวทรงสั่งสอนแนะนําให
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 — Sãlakhandha: body of morals; virtue category)
2. สมาธิขันธ (กองสมาธิ, หมวดสมาธิ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนตน — Samàdhi-khandha: body of concentration; 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; deliverance category)
5. วิมุตติญาณทัสสนขันธ (กองวิมุตติญาณทัสสนะ, หมวดธรรมเกี่ยวกับการรูการเห็นใน
วิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ เปนตน — Vimutti¤àõadassana-khandha: body of the knowledge and vision of deliverance; knowingand-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 (กลาวความไปตามลําดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามลําดับความ
งายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ — Anupubbikatha§: His
instruction or exposition is regulated and gradually advanced.)
2. ปริยายทสฺสาวี (ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ คือ ชี้แจงใหเขาใจชัดในแตละแงแตละ
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 สอนเขามิใชเพราะมุงที่ตนจะไดลาภ
หรือผลประโยชนตอบแทน — Na àmisantaro: It is not for worldly gain.)
5. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ (แสดงธรรมไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตาม
เนื้อหา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น — Anupahacca: It does
not hurt oneself or others; not exalting oneself while contempting others.)

A.III.184.

[220] ธรรมสมาธิ 5

องฺ.ปฺจก.22/159/205.

(ธรรมที่ทําใหเกิดความมั่นสนิทในธรรม เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
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ธรรมถูกตอง กําจัดความของใจสงสัยเสียได เมื่อเกิดธรรมสมาธิ คือความมั่นสนิทในธรรม ก็
จะเกิดจิตตสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต — Dhamma-samàdhi: concentration of the
Dhamma; virtues making for firmness in the Dhamma)
1. ปราโมทย (ความชื่นบานใจ ราเริงสดใส — Pàmojja: cheerfulness; gladness; joy)
2. ปติ (ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ — Pãti: rapture; elation)
3. ปสสัทธิ (ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายรื่นสบาย – Passaddhi: tranquillity;
relaxedness)
4. สุข (ความรื่นใจไรความของขัด — Sukha: happiness)
5. สมาธิ (ความสงบอยูตัวมั่นสนิทของจิตใจ ไมมีสิ่งรบกวนเราระคาย — Samàdhi:
concentration)
ธรรม หรือคุณสมบัติ 5 ประการนี้ ตรัสไวทั่วไปมากมาย เมื่อทรงแสดงการปฏิบัติธรรมที่
กาวมาถึงขั้นเกิดความสําเร็จชัดเจน ตอจากนี้ ผูปฏิบัติจะเดินหนาไปสูการบรรลุผลของสมถะ
(คือไดฌาน) หรือของวิปสสนา แลวแตกรณี ดังนั้น จึงใชเปนเครื่องวัดผลการปฏิบัติขั้นตอนใน
ระหวางไดดี และเปนธรรมหรือคุณสมบัติสําคัญของจิตใจที่ทุกคนควรทําใหเกิดมีอยูเสมอ
S.IV.350.

สํ.สฬ.18/665-673/429-439.

[221] ธรรมสวนานิสงส 5

(อานิสงสในการฟงธรรม — Dhammassavanànisa§sa:
benefits of listening to the Dhamma)
1. อสฺสุตํ สุณาติ (ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง, ไดเรียนรูสิ่งที่ยังไมเคยเรียนรู — He hears
things not heard.)
2. สุตํ ปริโยทเปติ (สิ่งที่เคยไดฟง ก็ทําใหแจมแจง เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น — He clears
things heard.)
3. กงฺขํ วิหนติ (แกขอสงสัยได, บรรเทาความสงสัยเสียได — He dispels his doubts.)
4. ทิฏึ อุชุํ กโรติ (ทําความเห็นใหถูกตองได — He makes straight his views.)
5. จิตฺตมสฺส ปสีทติ (จิตของเขายอมผองใส — His heart becomes calm and happy.)
A.III.248.

[222] นวกภิกขุธรรม 5

องฺ.ปฺจก.22/202/276.

(ธรรมที่ควรฝกสอนภิกษุบวชใหมใหประพฤติปฏิบัติอยางมั่นคง,
องคแหงภิกษุใหม — Navakabhikkhu-dhamma: qualities of a newly ordained monk;
qualities which should be established in newly ordained monks)
1. ปาติโมกขสังวร (สํารวมในพระปาฏิโมกข รักษาศีลเครงครัด ทั้งในสวนเวนขอหาม และ
ทําตามขออนุญาต — 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 (สํารวมอินทรีย มีสติระวังรักษาใจ มิใหกเิ ลสคือความยินดียนิ รายเขาครอบงํา
เมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง 6 มีเห็นรูปดวยตาเปนตน — Indriyasa§vara: restraint of
the senses; sense-control)
3. ภัสสปริยันตะ (พูดคุยมีขอบเขต คือ จํากัดการพูดคุยใหนอย 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

(กําหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ, กฎ
ธรรมชาติ — Niyàma: orderliness of nature; the five aspects of natural law)
1. อุตนุ ยิ าม (กฎธรรมชาติเกีย่ วกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตา งๆ โดยเฉพาะดิน
นํา้ อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิง่ แวดลอมสําหรับมนุษย — Utu-niyàma: physical inorganic
order; physical laws)
2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการสืบพันธุ มีพนั ธุกรรมเปนตน — Bãja-niyàma: physical
organic order; biological laws)
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต — Citta-niyàma: psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการ
กระทํา — Kamma-niyàma: order of act and result; the law of Kamma; moral laws)
5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุเปนผลแกกันแหงสิ่ง
ทั้งหลาย — 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, ภาวะไรกิเลสและไมมีทุกขเกิดขึ้น — Nirodha: extinction;
cessation of defilements; non-arising of suffering)
1. วิกขัมภนนิโรธ (ดับดวยขมไว คือ การดับกิเลสของทานผูบ าเพ็
ํ ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอมขม
นิวรณไวได ตลอดเวลาทีอ่ ยูใ นฌานนัน้ — Vikkhambhana-nirodha: extinction by suppression)
2. ตทังคนิโรธ (ดับดวยองคนนั้ ๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมทีเ่ ปนคูป รับหรือธรรมทีต่ รงขาม เชน
ดับสักกายทิฏฐิดวยความรูที่กําหนดแยกนามรูปออกได เปนการดับชั่วคราวในกรณีนั้นๆ —
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
ดํารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อ นิสสรณนิโรธ ไดแกอมตธาตุ
คือ นิพพาน — Nissaraõa-nirodha: extinction by escape; extinction by getting freed)
ปหาน 5 (การละกิเลส — abandonment), วิมุตติ 5 (ความหลุดพน — deliverance),
วิเวก 5 (ความสงัด, ความปลีกออก — seclusion), วิราคะ 5 (ความคลายกําหนัด, ความ
สํารอกออกได — detachment; dispassionateness), โวสสัคคะ 5 (ความสละ, ความปลอย
— relinquishing) ก็อยางเดียวกันนี้ทั้งหมด
Ps.I.27,220–221; Vism.410.

ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704/609; วิสุทฺธิ.2/249.

[225] นิวรณ 5

(สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี,
อกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง — Nãvaraõa: hindrances.)
1. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม, ความตองการกามคุณ—Kàmachanda: sensual desire)
2. พยาบาท (ความคิดราย, ความขัดเคืองแคนใจ — Byàpàda: illwill)
3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม — Thãna-middha: sloth and torpor)
4. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุง ซานและรอนใจ, ความกระวนกระวายกลุม กังวล — Uddhaccakukkucca: 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, ความดื่มดํา่ — Pãti: joy; interest; zest; rapture)

1. ขุททกาปติ (ปติเล็กนอย พอขนชูชันนํ้าตาไหล — Khuddakà-pãti: minor rapture;
lesser thrill)
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2. ขณิกาปติ (ปติชั่วขณะ ทําใหรูสึกแปลบๆ 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
ทําการบางอยางโดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน เปนตน หรือใหรูสึกตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศ
— Ubbegà-pãti: uplifting joy)
5. ผรณาปติ (ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซานแผเอิบอาบไปทั่วสรรพางค ปติที่ประกอบกับสมาธิ
ทานมุงเอาขอนี้ — Pharaõà-pãti: suffusing joy; pervading rapture)
Vism.143.

วิสุทฺธิ.1/182.

[227] พร 5

(สิ่งนาปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอํานวยใหหรือแสดงความประสงคดวยความ
ปรารถนาดีใหเกิดมีขึ้นแกบุคคลอื่น; สิ่งประเสริฐ, สิ่งดีเยี่ยม — Vara: blessing; boon;
excellent thing)
พรที่รูจักกันมากไดแก ชุดที่มีจานวน
ํ
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.

พรที่เปนชุดมีจานวน
ํ
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 พรอมทั้ง อุจจากุลีนตา คือความมีตระกูลสูง (องฺ.ปฺจก. 22/43/51 = A.III.48); อายุ วรรณะ
ยศ สุข อาธิปจจะ คือความเปนใหญ (ขุ.เปต. 26/106/195 = Pv. 308) และชุดที่จะกลาวถึงตอไปคือ
อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ
อยางไรก็ดี พึงทราบวา คําวา พร ในที่นี้ เปนการใชโดยอนุโลมตามความหมายในภาษา
ไทย ซึ่งเพี้ยนไปแลวจากความหมายเดิมในภาษาบาลี ในภาษาบาลีแตเดิม พร หมายถึง ผล
ประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่อนุญาตหรืออํานวยใหตามที่ขอ พรที่กลาวถึง ณ ที่นี้ทั้งหมด ในบาลี
ไมไดเรียกวา พร แตเรียกวา ฐานะ หรือ ธรรม ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (ซึ่งจะบรรลุได
ดวยกรรมคือการกระทําที่ดีอันเปนบุญ)
สําหรับพระภิกษุ พรหรือธรรมอันนาปรารถนาเหลานี้ หมายถึงคุณธรรมตางๆ ที่ควรปลูก
ฝงฝกอบรมใหเกิดมี ดังพุทธพจนวา: ภิกษุทองเที่ยวอยู ภายในถิ่นทองเที่ยวที่เปนแดนของตน
อันสืบทอดมาแตบิดา (คือ สติปฏฐาน 4) จักเจริญดวย
1. อายุ คือ พลังที่หลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูไดยาวนาน ไดแก อิทธิบาท 4 (for monks,
âyu: longevity = the Four Bases of Accomplishment)

หมวด 5
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2. วรรณะ คือ ความงามเอิบอิ่มผองใสนาเจริญตาเจริญใจ ไดแก ศีล (Vaõõa: beauty =
moral conduct)
3. สุขะ คือ ความสุข ไดแก ฌาน 4 (Sukha: happiness = the Four Meditative Absorptions)
4. โภคะ คือ ความพรั่งพรอมดวยทรัพยสมบัติและอุปกรณตางๆ อันอํานวยความสุขความ
สะดวกสบาย ไดแก อัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร 4 (Bhoga: wealth = the Four Boundless
Sublime States of Mind)
5. พละ คือ กําลังแรงความเขมแข็งทีท่ าให
ํ ขม ขจัดไดแมแตกาลั
ํ งแหงมาร ทําใหสามารถดําเนิน
ชีวิตที่ดีงามปลอดโปรงเปนสุข บําเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มที่ ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดๆ
จะสามารถบีบคั้นครอบงํา 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 (ธรรมอันเปนกําลัง — Bala: power)
องคธรรม 5 อยางในหมวดนี้ มีชื่อตรงกับ อินทรีย 5 จึงขอใหดูที่ [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 (ธรรมอันเปนกําลัง, ธรรมอันเปนพลังทําใหดาเนิ
ํ นชีวิตดวยความมั่นใจ ไมหวั่น

ตอภัยทุกอยาง — Bala: strength; force; power)
1. ปญญาพละ (กําลังปญญา — Pa¤¤à-bala: power of wisdom)
2. วิริยพละ (กําลังความเพียร — Viriya-bala: power of energy or diligence)
3. อนวัชชพละ (กําลังสุจริต หรือ กําลังความบริสุทธิ์, ตามศัพทแปลวา กําลังการกระทําที่ไม
มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เชนมีความประพฤติและหนาที่การงาน
สุจริต ไมมีขอบกพรองเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุงดี ไมรุกรานใหรายใคร ทําการดวยเจตนา
บริสุทธิ์ — Anavajja-bala: power of faultlessness, blamelessness or cleanliness)
4. สังคหพละ (กําลังการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวนํ้าใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคี
— Saïgaha-bala: power of sympathy or solidarity) สงเคราะหดว ยสังคหวัตถุ 4 คือ
4.1 ทาน (การใหปน โดยปกติหมายถึง ชวยเหลือในดานทุนหรือปจจัยเครื่องยังชีพ ตลอดจน
เผื่อแผกันดวยไมตรี อยางเลิศหมายถึงธรรมทาน คือ แนะนําสั่งสอนใหความรูความเขาใจ จน
เขารูจักพึ่งตนเองได — Dàna: gift; charity; benefaction)
4.2 เปยยวัชชะ (พูดจับใจ, = ปยวาจา คือ พูดดวยนํ้าใจหวังดี มุงใหเปนประโยชน และรูจัก
พูดใหเปนผลดี ทําใหเกิดความเชื่อถือ สนิทสนม และเคารพนับถือกัน อยางเลิศหมายถึง หมั่น
แสดงธรรม คอยชวยชี้แจงแนะนําหลักความจริง ความถูกตองดีงาม แกผูที่ตองการ —
Peyyavajja: kindly speech)
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4.3 อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน คือ ชวยเหลือรับใช ทํางานสรางสรรค ประพฤติการที่เปน
ประโยชน อยางเลิศหมายถึง ชวยเหลือสงเสริมคนใหมีความเชื่อถือถูกตอง (สัทธาสัมปทา) ให
ประพฤติดีงาม (สีลสัมปทา) ใหมีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และใหมีปญญา (ปญญาสัมปทา)
— Atthacariyà: friendly aid; doing good; life of service)
4.4 สมานัตตตา (มีตนเสมอ คือ เสมอภาค ไมเอาเปรียบ ไมถือสูงตํ่า รวมสุขรวมทุกขดวย
อยางเลิศหมายถึง มีความเสมอกันโดยธรรม เชน พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน
เปนตน — Samànattatà: equality; impartiality; participation)
พละหมวดนี้ เปนหลักประกันของชีวิต ผูประพฤติธรรม 4 นี้ยอมดําเนินชีวิตดวยความมั่น
ใจ เพราะเปนผูมีพลังในตน ยอมขามพนภัยทั้ง 5 คือ
1. อาชีวิตภัย (ภัยเนื่องดวยการครองชีพ — fear of troubles about livelihood)
2. อสิโลกภัย (ภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียง — 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.

[230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย

องฺ.นวก.23/209/376.

(พลังของบุคคลผูยิ่งใหญที่สามารถเปนกษัตริย
ปกครองแผนดินได — Bala: strengths of a king)
1. พาหาพละ หรือ กายพละ (กําลังแขน หรือกําลังกาย คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี
สามารถและชํานาญในการใชแขนใชมือใชอาวุธ ตลอดจนมียุทโธปกรณพรั่งพรอม — Bàhàbala, Kàyabala: strength of arms)
2. โภคพละ (กําลังโภคสมบัติ คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ พรอมที่จะใชบารุ
ํ งเลี้ยงคน และดําเนิน
กิจการไดไมติดขัด — Bhogabala: strength of wealth)
3. อมัจจพละ (กําลังอํามาตย หรือกําลังขาราชการ คือ มีที่ปรึกษาและขาราชการระดับ
บริหารที่ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน — Amaccabala:
strength of counsellors or ministers)
4. อภิชัจจพละ (กําลังความมีชาติสูง คือ กําเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยชาติตองดวยความ
นิยมเชิดชูของมหาชน และไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติตระกูล
นั้น — Abhijaccabala: strength of high birth)
5. ปญญาพละ (กําลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งภายในภายนอก และดําริการตางๆ ใหไดผลเปนอยางดี

หมวด 5

171

[232]

— Pa¤¤àbala: strength of wisdom)
กําลังแขน หรือกําลังกาย แมจะสําคัญ แตทานจัดวาตํ่าสุด หากไมมีพลังอื่นควบคุมคํ้าจุน
อาจกลายเปนกําลังอันธพาล สวนกําลังปญญา ทานจัดวาเปนกําลังอันประเสริฐ เปนยอดแหง
กําลังทั้งปวง เพราะเปนเครื่องกํากับ ควบคุม และนําทางกําลังอื่นทุกอยาง
J.V.120.

ขุ.ชา.27/2444/532; ชา.อ.7/348.

[231] พหูสูตมีองค 5 (คุณสมบัติที่ทาให
ํ ควรไดรับชื่อวาเปนพหูสูต คือ ผูไดเรียนรูมาก หรือ

คงแกเรียน — Bahussutaïga: qualities of a learned person)
1. พหุสฺสุตา (ฟงมาก คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก — Bahussutà: having heard or
learned many ideas)
2. ธตา (จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําความไวแมนยํา — 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 (เพงขึ้นใจ คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อ
ความสวางชัด — Manasànupekkhità: having looked over them with the mind)
5. ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา (ขบไดดวยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดวยทิฏฐิ คือ มีความเขาใจลึกซึ้ง
มองเห็นประจักษแจงดวยปญญา ทั้งในแงความหมายและเหตุผล — Diññhiyà supañividdhà:
having thoroughly penetrated them by view)
A.III.112.

องฺ.ปฺจก.22/87/129.

[232] โภคอาทิยะ 5, โภคาทิยะ 5 (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย หรือ เหตุผลที่

อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย — Bhoga-àdiya: uses of
possessions; benefits which one should get from wealth; reasons for earning and
having wealth)
อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาได ดวยนํ้าพักนํ้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแลว
1. เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข (to make
oneself, one’s parents, children, wife, servants and workmen happy and live in
comfort)
2. บํารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุข (to share this happiness and
comfort with one’s friends)
3. ใชปองกันภยันตราย (to make oneself secure against all misfortunes)
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4. ทําพลี 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 ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ (to the departed, by dedicating merit to them)
ง. ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากรเปนตน (to the king, i.e. to the government,
by paying taxes and duties and so on)
จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา* คือ สักการะบํารุงหรือทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ
(to the deities, i.e. those beings who are worshipped according to one’s faith)
5. อุปถัมภบํารุงสมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ (to support those monks and
spiritual teachers who lead a pure and diligent life)
เมื่อใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะ
นั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถาโภคะเพิ่มขึ้นก็สบายใจเชนเดียวกัน 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
แสดงตัวอยางไวตามความเชื่อถือของคนสมัยพุทธกาล ประมวลไดเปน 5 ประเภท คือ
1. นักบวช นักพรต (ascetics) เชน อาชีวกเปนเทวดาของสาวกอาชีวก นิครนถ ชฎิล ปริพาชก ดาบส ก็
เปนเทวดาของสาวกนิครนถเปนตนเหลานั้นตามลําดับ
2. สัตวเลี้ยง (domestic animals) เชน ชางเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาชาง มา โค ไก กา
เปนตน ก็เปนเทวดาของพวกถือพรตบูชาสัตวนั้นๆ ตามลําดับ
3. ธรรมชาติ (physical forces and elements) เชน ไฟเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาไฟ แกว มณี
ทิศ พระจันทร พระอาทิตย เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาสิ่งนั้นๆ ตามลําดับ
4. เทพชั้นตํ่า (lower gods) เชน นาคเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชานาค ครุฑ ยักษ คนธรรพ เปน
เทวดาของผูถือพรตบูชานาคเปนตนเหลานั้นตามลําดับ (พระภูมิจัดเขาในขอนี้)
5. เทพชั้นสูง (higher gods) เชน พระพรหม เปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาพระพรหม พระอินทร
เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาพระอินทร เปนตน
สําหรับชนที่ยังมีความเชื่อถือในสิ่งเหลานี้ พระพุทธศาสนาสอนเปลี่ยนแปลงเพียงใหเลิกเซนสรวงสังเวย
เอาชีวิตบูชายัญหันมาบูชายัญชนิดใหม คือบริจาคทานและบําเพ็ญกุศลกรรมตางๆ อุทิศไปใหแทน คือมุงที่
วิธีการอันจะใหสําเร็จประโยชนกอน สวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือเปนเรื่องของการแกไขทางสติปญญา
ซึ่งประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะนักบวชในประเภทที่ 1 แมสาวกใดจะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ พระพุทธเจาก็ทรงแนะนําใหอุปถัมภบํารุงนักบวชนั้นตอไป
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 (ตระหนี่ที่อยู, หวงที่อาศัย เชน ภิกษุหวงเสนาสนะ กีดกันผูอื่นหรือผูมิใช
พวกของตน ไมใหเขาอยู เปนตน — âvàsa-macchariya: stinginess as to dwelling)
2. กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล, หวงสกุล เชน ภิกษุหวงสกุลอุปฏฐาก คอยกีดกันภิกษุอื่นไม
ใหเกี่ยวของไดรับการบํารุงดวย เปนตน — Kula-macchariya: stinginess as to family)
3. ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ, หวงผลประโยชน เชน ภิกษุหาทางกีดกันไมใหลาภเกิดขึ้นแก
ภิกษุอื่น — Làbha-macchariya: stinginess as to gain)
4. วัณณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ, หวงสรีรวัณณะ คือผิวพรรณของรางกาย ไมพอใจใหผูอื่น
สวยงาม ก็ดี หวงคุณวัณณะ คือ คําสรรเสริญคุณ ไมอยากใหใครมีคุณความดีมาแขงตน หรือ
ไมพอใจไดยินคําสรรเสริญคุณความดีของผูอื่น ก็ดี ตลอดจนแบงชั้นวรรณะกัน — Vaõõamacchariya: 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.

[234] มาร 5

ที.ปา.11/282/246; องฺ.ปฺจก.22/254/301; อภิ.วิ.35/978/509.

(สิ่งที่ฆาบุคคลใหตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, สิ่งที่ลาง
ผลาญคุณความดี, ตัวการที่กําจัดหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสําเร็จอันดีงาม — Màra:
the Evil One; the Tempter; the Destroyer)
1. กิเลสมาร (มารคือกิเลส, กิเลสเปนมารเพราะเปนตัวกําจัดและขัดขวางความดี ทําใหสัตว
ประสบความพินาศทั้งในปจจุบันและอนาคต — Kilesa-màra: the Màra of defilements)
2. ขันธมาร (มารคือเบญจขันธ, ขันธ 5 เปนมาร เพราะเปนสภาพอันปจจัยปรุงแตง มีความ
ขัดแยงกันเองอยูภายใน ไมมั่นคงทนนาน เปนภาระในการบริหาร ทั้งแปรปรวนเสื่อมโทรมไป
เพราะชราพยาธิเปนตน ลวนรอนโอกาสมิใหบุคคลทํากิจหนาที่ หรือบําเพ็ญคุณความดีไดเต็ม
ปรารถนา อยางแรง อาจถึงกับพรากโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิง — Khandha-màra: the Màra of
the aggregates)
3. อภิสังขารมาร (มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเปนมาร เพราะเปนตัวปรุงแตงกรรม นําให
เกิดชาติ ชรา เปนตน ขัดขวางมิใหหลุดพนไปจากสังสารทุกข — Abhisaïkhàra-màra: the
Màra of Karma-formations)
4. เทวปุตตมาร (มารคือเทพบุตร, เทพยิ่งใหญระดับสูงสุดแหงชั้นกามาวจรตนหนึ่งชื่อวามาร
เพราะเปนนิมิตแหงความขัดของ คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลไว มิใหลวงพนจากแดนอํานาจ
ครอบงําของตน โดยชักใหหวงพะวงในกามสุขไมหาญเสียสละออกไปบําเพ็ญคุณความดีที่ยิ่ง
ใหญได — Devaputta-màra: the Màra as deity)
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5. มัจจุมาร (มารคือความตาย, ความตายเปนมาร เพราะเปนตัวการตัดโอกาสที่จะกาวหนา
ตอไปในคุณความดีทั้งหลาย — 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 (การคาขายที่ผิดหรือไมชอบธรรม) เปนคําชั้นอรรถกถา บาลีเรียก
อกรณียวณิชชา คือ “วณิชชาที่ไมควรทํา”
ดู [235] วณิชชา 5.

[235] วณิชชา 5

(การคาขาย 5 อยาง ในที่นี้หมายถึง การคาขายที่เปนอกรณียะสําหรับ
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.

[,,,] วัฑฒิ 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 (ธรรมทําความกลาหาญ, คุณธรรมที่ทาให
ํ เกิดความแกลว
กลา — Vesàrajjakaraõa-dhamma: qualities making for intrepidity)
1. ศรัทธา (ความเชือ่ ทีม่ เี หตุผล มัน่ ใจในหลักทีถ่ อื และในการดีทที่ าํ — Saddhà: faith; confidence)
2. ศีล (ความประพฤติถกู ตองดีงาม ไมผดิ ระเบียบวินยั ไมผดิ ศีลธรรม — Sãla: good conduct;
morality)
3. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning)
4. วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร คือ การที่ไดเริ่มลงมือทําความเพียรพยายามในกิจการ
นั้นๆ อยูแลวอยางมั่นคงจริงจัง — Viriyàrambha: exertion; energy)
5. ปญญา (ความรอบรู เขาใจชัดในเหตุผล ดี ชั่ว ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน รูคิด รู
วินิจฉัย และรูที่จะจัดการ — 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 ทําลายทรัพยสิน — Adinnàdànà ~: to abstain from stealing)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เวนจากการประพฤติผิดในกาม, เวนจากการลวงละเมิดสิ่งที่
ผูอื่นรักใครหวงแหน — Kàmesumicchàcàrà ~: to abstain from sexual misconduct)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง — Musàvàdà ~: to abstain
from false speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เวนจากนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท, เวนจากสิง่ เสพติดใหโทษ — Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain
from intoxicants causing heedlessness)
ศีล 5 ขอนี้ ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท 5 (ขอปฏิบัติในการฝกตน —
Sikkhàpada: training rules) บาง ธรรม 5 บาง เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือ
เปนเบื้องตนที่จัดวาเปนผูมีศีล (virtuous) คําวา เบญจศีล ที่มาในพระไตรปฎก ปรากฏใน
คัมภีรชั้นอปทาน และพุทธวงส ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นวาเปน นิจศีล (ศีลที่คฤหัสถ
ควรรักษาเปนประจํา — virtues to be observed uninterruptedly) บาง วาเปน
มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษยหรือธรรมที่ทําใหเปนมนุษย — virtues of man) บาง
ดู คําสมาทาน 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
ไวประจําใจ — Pa¤ca-dhamma: the five ennobling virtues; virtues enjoined by the
five precepts)
1. เมตตาและกรุณา (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความสงสารคิด
ชวยใหพนทุกข — Mettà-karuõà: loving-kindness and compassion) คูกับศีลขอที่ 1
2. สัมมาอาชีวะ (การหาเลีย้ งชีพในทางสุจริต — Sammà-àjãva: right means of livelihood)
คูก บั ศีลขอที่ 2
3. กามสังวร (ความสังวรในกาม, ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ ไม
ใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส — Kàmasa§vara: sexual restraint) คูกับศีล
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ขอที่ 3
4. สัจจะ (ความสัตย ความซื่อตรง — Sacca: truthfulness; sincerity) คูกับศีลขอที่ 4
5. สติสมั ปชัญญะ (ระลึกไดและรูต วั อยูเ สมอ คือ ฝกตนใหเปนคนรูจ กั ยัง้ คิด รูส กึ ตัวเสมอวา สิง่
ใดควรทํา และไมควรทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมาประมาท — Sati-sampaja¤¤a: mindfulness
and awareness; temperance) คูก บั ศีลขอที่ 5
ขอ 2 บางแหงเปน ทาน (การแบงปนเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ — Dàna: giving; generosity) ขอ 3
บางแหงเปน สทารสันโดษ (ความพอใจดวยภรรยาของตน — Sadàrasantosa: contentment
with one’s own wife) ขอ 5 บางแหงเปน อัปปมาท (ความไมประมาท — Appamàda:
heedfulness)
เบญจธรรมนี้ ทานผูกเปนหมวดธรรมขึ้นภายหลัง จึงมีแปลกกันไปบาง เมื่อวาโดยที่มา หัว
ขอเหลานี้สวนใหญประมวลไดจากความทอนทายของกุศลกรรมบถขอตนๆ.
ดู [320] กุศลกรรมบถ 10 2; [238] ศีล 5.

[240] ศีล 8

หรือ อัฏฐศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งขึ้นไป — Aññha-sãla: the Eight Precepts; training rules)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป — 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 (เวนจากนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท — Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain from intoxicants
causing heedlessness)
6. วิกาลโภชนา เวรมณี (เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแตเที่ยงแลวไป จน
ถึงรุงอรุณของวันใหม — Vikàlabhojanà ~: to abstain from untimely eating)
7. นจฺจคีตวาทิตวิสกู ทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภสู นฏานา เวรมณี (เวน
จากการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัดทรง
ดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล ซึ่งใชเปนเครื่องประดับตกแตง — Naccagãtavàditavisåkadassana-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. อุจจฺ าสยนมหาสยนา เวรมณี (เวนจากทีน่ อนอันสูงใหญหรูหราฟุม เฟอย — Uccàsayanamahàsayanà ~: to abstain from the use of high and large luxurious couches)
คําสมาทาน ใหเติม สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ตอทายทุกขอ แปลเพิ่มวา “ขาพเจาขอสมาทาน
สิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก ... หรือ ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติในการฝกตนเพื่องดเวนจาก ...”
ศีล 8 นี้ สมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกวา อุโบสถ (Uposatha: the Observances)
หรือ อุโบสถศีล (precepts to be observed on the Observance Day)
A.IV.248.

องฺ.อฏก.23/131/253.

[241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ

หรือ อาชีวัฏฐมกศีล (ศีลมีอาชีวะเปนคํารบ 8, หลักความ
ประพฤติรวมทั้งอาชีวะที่บริสุทธิ์ดวยเปนขอที่ 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 เปนสิ่งที่ตองประพฤติใหบริสุทธิ์ในขั้นตนของการดําเนินตามอริยอัฏฐังคิกมรรค
วาโดยสาระ อาชีวัฏฐมกศีล ก็คือ องคมรรค 3 ขอ ในหมวดศีล คือขอที่ 3, 4, 5 ไดแก
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ นั่นเอง
ดู [293] มรรคมีองค 8; [319–320] กุศลกรรมบถ 10.

Vism.11.

[242] ศีล 10

วิสุทฺธิ.1/13.

หรือ ทศศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งขึ้นไป — Dasa-sãla: the Ten Precepts; training rules)
6 ขอแรกเหมือนในศีล 8; ขอที่ 7 แยกเปน 2 ขอ ดังนี้
7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี (เวนจากการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดู
การละเลน อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย — Nacca~dassanà ~: to abstain from
dancing, singing, music and unseemly shows)
8. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี (เวนจากการทัดทรงดอกไม
ของหอม และเครือ่ งลูบไล ซึง่ ใชเปนเครือ่ งประดับตกแตง — 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 — Jàtaråparajatapañiggahaõà ~: to abstain from accepting gold and silver)
สิกขาบท 10 นี้ เปนศีลที่สามเณรและสามเณรีรักษาเปนประจํา 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 (ความสํารวม, ความระวังปดกั้นบาปอกุศล — Sa§vara: restraint)
สังวรศีล (ศีลคือสังวร, ความสํารวมเปนศีล — virtue as restraint) ไดแก สังวร 5
อยาง คือ
1. ปาฏิโมกขสังวร (สํารวมในปาฏิโมกข คือ รักษาสิกขาบทเครงครัดตามที่ทรงบัญญัติไวใน
พระปาฏิโมกข — Pàñimokkha-sa§vara: restraint by the monastic code of discipline)
2. สติสังวร (สํารวมดวยสติ คือ สํารวมอินทรียมีจักษุเปนตน ระวังรักษามิใหบาปอกุศลธรรม
เขาครอบงํา เมือ่ เห็นรูป เปนตน — Sati-sa§vara: restraint by mindfulness) = อินทรียสังวร
3. ญาณสังวร (สํารวมดวยญาณ คือ ตัดกระแสกิเลสมีตัณหาเปนตนเสียได ดวยใชปญญา
พิจารณา มิใหเขามาครอบงําจิต ตลอดถึงรูจักพิจารณาเสพปจจัยสี่ — ¥àõa-sa§vara:
restraint by knowledge) = ปจจัยปจจเวกขณ
4. ขันติสังวร (สํารวมดวยขันติ คือ อดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย ถอยคําแรงราย และ
ทุกขเวทนาตางๆ ได ไมแสดงความวิการ — Khanti-sa§vara: restraint by patience)
5. วิริยสังวร (สํารวมดวยความเพียร คือ พยายามขับไล บรรเทา กําจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้น
แลวใหหมดไปเปนตน ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปจจัยสี่เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ ที่
เรียกวาอาชีวปาริสุทธิ — Viriya-sa§vara: restraint by energy) = อาชีวปาริสุทธิ.
ในคัมภีรบางแหงที่อธิบายคําวา วินัย แบง วินัย เปน 2 คือ สังวรวินัย กับ ปหานวินัย
และจําแนกสังวรวินยั เปน 5 มีแปลกจากนีเ้ ฉพาะขอที่ 1 เปน สีลสังวร. (ดู สุตตฺ .อ.1/9; สงฺคณี.อ.505;
SnA.8; DhsA.351).
Vism.7; PsA.14,447; VbhA.330.

[244] สุทธาวาส 5

วิสุทฺธิ.1/8; ปฏิสํ.อ.16; วิภงฺค.อ.429.

(พวกมีที่อยูอันบริสุทธิ์ หรือที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ คือที่เกิดของพระ
อนาคามี — Suddhàvàsa: pure abodes) ไดแก อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี และ อกนิษฐา
สุทธาวาส 5 นี้ เปนรูปาวจรภูมิ (ชั้นจตุตถฌานภูมิ ลําดับที่ 3 ถึง 7) ในพระไตรปฎกแสดง
ไวในรายชื่อที่รวมกับภูมิอื่นๆ บางเทาที่มีเรื่องเกี่ยวของ จึงไมมีรายชื่อภูมิทั้งหมดทุกชั้นทุก
ระดับครบถวนในที่เดียว แตในคัมภีรชั้นอรรถกถาบางแหง ทานแสดงรายชื่อภูมิไวทั้งหมดครบ
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ทุกชั้นทุกระดับ มีจานวนรวมทั
ํ
้งสิ้น 31 ภูมิ จึงจะแสดงความหมายของชื่อสุทธาวาสภูมิทั้ง 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] อนันตริยกรรม 5 (กรรมหนักทีส่ ดุ ฝายบาปอกุศล ซึง่ ใหผลรุนแรงตอเนือ่ งไป โดยไมมี

กรรมอืน่ จะมากัน้ หรือคัน่ ได — 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 (ทํารายพระพุทธเจาจนถึงพระโลหิตหอขึ้นไป — Lohituppàda: causing a
Buddha to suffer a contusion or to bleed)
5. สังฆเภท (ยังสงฆใหแตกกัน, ทําลายสงฆ — 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 (เรื่องที่กลาวถึงตามลําดับ, ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุมลึกลงไป

โดยลําดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผูฟงใหประณีตขึ้นไปเปนชั้นๆ จนพรอมที่จะทําความเขาใจ
ในธรรมสวนปรมัตถ — Anupubbikathà: progressive sermon; graduated sermon;
subjects for gradual instruction)
1. ทานกถา (เรื่องทาน, กลาวถึงการให การเสียสละเผื่อแผแบงปน ชวยเหลือกัน — Dànakathà: talk on giving, liberality or charity)
2. สีลกถา (เรือ่ งศีล, กลาวถึงความประพฤติทถี่ กู ตองดีงาม — Sãla-kathà: talk on morality
or righteousness)
3. สัคคกถา (เรื่องสวรรค, กลาวถึงความสุขความเจริญ และผลที่นาปรารถนาอันเปนสวนดี
ของกาม ที่จะพึงเขาถึง เมื่อไดประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองขอตน — Sagga-kathà:
talk on heavenly pleasures)
4. กามาทีนวกถา (เรื่องโทษแหงกาม, กลาวถึงสวนเสีย ขอบกพรองของกาม พรอมทั้งผล
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รายที่สืบเนื่องมาแตกาม อันไมควรหลงใหลหมกมุนมัวเมา จนถึงรูจักที่จะหนายถอนตนออกได
— Kàmàdãnava-kathà: talk on the disadvantages of sensual pleasures)
5. เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงสแหงความออกจากกาม, กลาวถึงผลดีของการไมหมก
มุนเพลิดเพลินติดอยูในกาม และใหมีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ยิ่งขึ้นไปกวานั้น — Nekkhammànisa§sa-kathà: talk on the benefits of renouncing
sensual pleasures)
ตามปกติ พระพุทธเจาเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกคฤหัสถ ผูมีอุปนิสัยสามารถที่
จะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปุพพิกถานี้กอน แลวจึงตรัสแสดงอริยสัจจ 4 เปนการทําจิต
ใหพรอมที่จะรับ ดุจผาที่ซักฟอกสะอาดแลว ควรรับนําย
้ อมตางๆ ไดดวยดี
Vin.I.15; D.I.148.

[247] อภิณหปจจเวกขณ 5 (ขอที่สตรีก็ตาม

วินย.4/27/32; ที.สี.9/237/189.

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. พยาธิธมั มตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลว งพนความ
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 เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็
ตาม จักตองเปนทายาท ของกรรมนั้น — Kammassakatà: I am owner of my deed,
whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)
ขอที่ควรพิจารณาเนืองๆ 5 อยางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อละสาเหตุตางๆ มีความมัวเมา
เปนตน ที่ทาให
ํ สัตวทั้งหลายตกอยูในความประมาท และประพฤติทุจริตทางไตรทวาร กลาวคือ
ขอ 1 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความเปนหนุมสาวหรือความเยาววัย
ขอ 2 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความไมมีโรค คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี
ขอ 3 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในชีวิต
ขอ 4 เปนเหตุละหรือบรรเทาความยึดติดผูกพันในของรักทั้งหลาย
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ขอ 5 เปนเหตุละหรือบรรเทาความทุจริตตางๆ โดยตรง
เมื่อพิจารณาขยายวงออกไป เห็นวามิใชตนผูเดียวที่ตองเปนอยางนี้ แตเปนคติธรรมดา
ของสัตวทั้งปวงที่จะตองเปนไป เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้เสมอๆ มรรคก็จะเกิดขึ้น เมื่อเจริญ
มรรคนั้นมากเขา ก็จะละสังโยชนทั้งหลาย 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” ในที่นี้แปล 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 คือเครื่องใช เพราะแตกอนครั้งเปนคฤหัสถ เคยใชผา
ดีๆ รับประทานอาหารรสเลิศในภาชนะเงินทอง เปนตน ครั้นบวชแลว ก็นุงหมผายอมฝาดฉัน
อาหารคลุกเคลาในบาตรเหล็กบาตรดิน ปูหญานอนตางเตียง เปนตน
สวนวัตถุประสงคแหงการพิจารณาธรรมขอนี้ อรรถกถาแกวา จะละความกําเริบใจ (ความ
จูจี้เงางอน) และมานะ (ความถือตัว) เสียได.
2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น** (คือตองอาศัยผูอื่น — My livelihood is bound up
with others.)
วัตถุประสงค ตามอรรถกถาแกวา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอยเหมาะสม มีอาชีวะบริสุทธิ์
เคารพในบิณฑบาต และบริโภคปจจัยสี่ดวยใสใจพิจารณา
3. เรามีอากัปกิริยาอยางอื่นที่จะพึงทํา*** (I have a different way to behave.)
อรรถกถาอธิบายวา เราควรทําอากัปป (คือกิริยามารยาท) ที่ตางจากของคฤหัสถ เชน มี

*

ใน นวโกวาท มีตอวา “อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้นๆ“
ใน นวโกวาท มีตอวา “เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย.”
***
ใน นวโกวาท ทรงเรียงเปนขอความใหมวา “อาการกายวาจาอยางอื่นที่เราจะตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้ยังมี
อยูอีก ไมใชเพียงเทานี้.” จะเห็นวา ขอ 1 กับขอ 3 ทรงตีความตางออกไป ถาแปลตามนัยอรรถกถา ขอ 1
จะไดวา “เราเปนผูหมดวรรณะ คือไมมีฐานะในสังคมแลว จะตองไมมีความกระดางถือตัวใดๆ” ขอ 3 จะได
วา “เราจะตองมีอาการกิริยาตางจากคฤหัสถ สํารวมใหเหมาะกับความเปนสมณะ”. (องฺ.อ.3/395)
**
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อินทรียสงบ กาวเดินสมํ่าเสมอ เปนตน และแสดงวัตถุประสงควา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอย
เหมาะสม บําเพ็ญไตรสิกขาไดบริบูรณ
4. ตัวเรายังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม (Can I still not reproach myself on
my virtue’s account?)
ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดหิริพรั่งพรอมอยูในใจ 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 มีวัตถุประสงคเพื่อใหดารงโอตตั
ํ
ปปะในภายนอกไวได ชวยใหมีสังวรทางไตรทวาร
6. เราจักตองมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น (There will be division
and separation from all that are dear to me and beloved.)
ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนผูไมประมาท และเปนอันไดตั้งมรณสติไปดวย
7. เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนัน้ (I am
owner of my deed, whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)
ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหกระทําความชั่ว
8. วันคืนลวงไปๆ เราทําอะไรอยู (How has my passing of the nights and days been?)
ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความไมประมาทใหบริบูรณ
9. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม (Do I delight in a solitary place or not?)
ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทํากายวิเวกใหบริบูรณ
10. คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลว 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 มีนาใจช
ํ้ วยเหลือ ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงและรวมมือ
ไมคับแคบเอาแตตัว — Càga: liberality)
5. ปญญา (ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง —
Pa¤¤à: wisdom)
A.III.80.

[250] อายุสสธรรม

องฺ.ปฺจก.22/63–64/91–92.

หรือ อายุวัฒนธรรม 5 (ธรรมที่เกื้อกูลแกอายุ หรือธรรมที่สง
เสริมสุขภาพ, ธรรมทีช่ ว ยใหอายุยนื — âyussa-dhamma: things conducive to long life)
1. สัปปายการี (ทําสิง่ ทีส่ บายคือเอือ้ ตอชีวติ — Sappàyakàrã: to do what is suitable for
oneself and favourable to one’s health; to act in accordance with the rules of hygiene)
2. สัปปายมัตตัญู (รูจ กั ประมาณในสิง่ ทีส่ บาย — Sappàye matta¤¤å: to be moderate
even as to things suitable and favourable)
3. ปริณตโภชี (บริโภคสิ่งที่ยอยงาย เชน เคี้ยวใหละเอียด — Pariõatabhojã: to eat food
which is ripe or easy to digest)
4. กาลจารี (ประพฤติเหมาะในเรือ่ งเวลา เชน รูจ กั เวลา ทําถูกเวลา ทําเปนเวลา ทําพอเหมาะ
แกเวลา เปนตน — Kàlacàrã: to behave oneself properly as regards time and the
spending of time.)
5. พรหมจารี (ถือพรหมจรรย ถึงจะเปนคฤหัสถกร็ จู กั ควบคุมกามารมณเวนเมถุนบาง —
Brahmacàrã: to practise sexual abstinence)
อายุวัฒนธรรมนี้ มีอีกหมวดหนึ่ง สามขอแรกเหมือนกัน แปลกแตขอ 4 และ 5 เปน
4. สีลวา (มีศีล ประพฤติดีงาม ไมทําความผิด — Sãlavà: to be morally upright)
5. กัลยาณมิตตะ (มีกัลยาณมิตร — Kalyàõamitta: to have good friends)
A.III.145.

[,,,] อารยวัฒิ 5 ดู [249] อริยวัฑฒิ 5.
[251] อาวาสิกธรรม 51 (ธรรมของภิกษุผูอยูประจําวัด,

องฺ.ปฺจก.22/125–6/163.

แปลถือความมาใชใหเหมาะกับ
ปจจุบันวา คุณสมบัติของเจาอาวาส, หมวดที่ 1 ประเภทที่นายกยอง หรือเปนที่ชื่นชูเจริญใจ
— âvàsika-dhamma: qualities of an esteemable resident or incumbent of a
monastery; qualities of an esteemable abbot)
1. ถึงพรอมดวยอากัปกิริยาและวัตรปฏิบัติ (มีกิริยามารยาททาทีการแสดงออกทางกาย
วาจาสํารวมงดงาม และเอาใจใสปฏิบัติกิจหนาที่สมํ่าเสมอเรียบรอย — âkappavattasampanna: to be accomplished in manner and duties)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
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ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. ประพฤติขัดเกลา (ฝกอบรมตนในไตรสิกขา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณธรรม — Pañisallekhità: to be fond of solitude)
4. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํา
ปญญา — Kalyàõavàca: to have kindly and convincing speech)
5. มีปญญา (รูเขาใจ รูคิด รูพิจารณา เฉลียวฉลาด สามารถแกปญหา ไมซึมเซอเบอะบะ —
Pa¤¤avà: to be wise)
A.III.261.

[252] อาวาสิกธรรม 52

องฺ.ปฺจก.22/231/290.

(คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 2 ประเภทเปนที่รักที่เคารพ
ของสพรหมจารี คือ เพื่อนภิกษุสามเณรผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน — âvàsikadhamma:
qualities of a beloved and respected incumbent or abbot)
1. มีศลี (ตัง้ อยูใ นศีล สํารวมในพระปาฏิโมกข ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททัง้ หลาย — Sãlavà:
to have good conduct)
2. เปนพหูสตู (ไดศกึ ษาเลาเรียนมาก รูห ลักพระธรรมวินยั มีความรูค วามเขาใจกวางขวางลึกซึง้
— Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํา
ปญญา — Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
4. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ทีเ่ ปนเครือ่ งอยูส ขุ สบายในปจจุบนั — Jhànalàbhã:
to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
5. ประจักษแจงวิมุตติ (บรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะแลว —Vimuttisacchikattà: to have gained the Deliverance)

A.III.262.

องฺ.ปฺจก.22/232/290.

[253] อาวาสิกธรรม 53 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 3 ประเภทอาวาสโสภณ คือทํา

วัดใหงาม — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who graces the
monastery)
1. มี ศี ล (ตั้ ง อยู  ใ นศี ล สํ ารวมในพระปาฏิ โ มกข ประพฤติ เ คร ง ครั ด ในสิ ก ขาบททั้ ง
หลาย — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํา
ปญญา — Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
4. สามารถกลาวสอนธรรม (สามารถกลาวธรรมีกถาใหผูมาหาเห็นแจมชัด ยอมรับไป

หมวด 5
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[255]

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 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhànalàbhã: 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. มี ศี ล (ตั้ ง อยู  ใ นศี ล สํ ารวมในพระปาฏิ โ มกข ประพฤติ เ คร ง ครั ด ในสิ ก ขาบททั้ ง
หลาย — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. รูจักปฏิสังขรณ (เอาใจใสดูแลซอมแซมเสนาสนะและสิ่งของที่ชารุ
ํ ดหักพัง — Khaõóaphullapañisaïkharaka: to repair broken and dilapidated things)
4. บอกกลาวในคราวจะไดทาบุ
ํ ญแกมหาสงฆ (เมือ่ มีสงฆหมูใ หญมาจากตางถิน่ ตางแควน
ขวนขวายบอกชาวบานผูป วารณาไวใหมาทําบุญ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may make
merit)
5. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhànalàbhã: 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. ชักนําคฤหัสถใหถือปฏิบัติในอธิศีล (เอาใจใสชักชวนแนะนําชาวบานใหสมาทานในอธิศีล
คือ ใหรกั ษาศีล 5 ทีเ่ ปนพืน้ ฐานเพือ่ กาวขึน้ สูค ณ
ุ ความดีทสี่ งู ขึน้ ไป — Adhisãle samàdapaka:
to incite them to higher virtue) อธิศลี ในทีน่ ี้ ทานอธิบายวา ไดแกเบญจศีลที่เปนไปเพื่อคุณ
เบื้องสูง
2. ยังคฤหัสถใหตั้งอยูในธรรมทัศนะ (เอาใจใสชี้แจงแสดงธรรมแนะนําชาวบานใหรูเห็นเขาใจ
ธรรม — Dhammadassane nivesaka: to encourage them in the discernment of
truth or the vision of the doctrine)
3. ไปเยี่ยมใหสติคนเจ็บไข — Gilànasatuppàdaka: to visit the sick and rouse them

[256]
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to mindfulness and awareness)
4. บอกกลาวในคราวจะไดทําบุญแกมหาสงฆ (เมื่อมีสงฆหมูใหญมาจากตางถิ่นตางแควน
ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาทําบุญ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may
make merit)
5. ไมทําศรัทธาไทยใหตกไป (ชาวบานถวายโภชนะใดๆ จะดอยหรือดี ก็ฉันดวยตนเอง ไม
ทําของที่เขาถวายดวยศรัทธาใหหมดคุณคาไปเสีย — Saddhàdeyyàvinipàtaka: to eat any
given food himself, whether it is mean or choice, not frustrating the gift of faith)
A.III.263.

[256] อาวาสิกธรรม 56

องฺ.ปฺจก.22/235/292.

(คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 6 ประเภทมีความสุขความ
เจริญดุจไดรบั เชิญขึน้ ไปอยูใ นสวรรค — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or
abbot who is prosperous as if put in heaven)
1. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวตําหนิตเิ ตียนบุคคลทีค่ วรตําหนิตเิ ตียน —
to speak in blame of a person deserving blame only after deliberately testing and
plumbing the matter.
2. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยกยอง
สรรเสริญ — to speak in praise of a person deserving praise only after deliberately
testing and plumbing the matter.
3. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงแสดงความไมเลือ่ มใส ในฐานะอันไมควรเลือ่ มใส
— to show disbelief in what deserves disbelief only after deliberately testing and
plumbing the matter.
4. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงแสดงความเลือ่ มใส ในฐานะอันควรเลือ่ มใส — 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.

[257] อาวาสิกธรรม 57

องฺ.ปฺจก.22/236/293.

(คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 7 ประเภทมีความสุขความ
เจริญดุจไดรับเชิญขึ้นไปอยูในสวรรค อีกหมวดหนึ่ง — âvàsika-dhamma)
1. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวตําหนิตเิ ตียนบุคคลทีค่ วรตําหนิตเิ ตียน —
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
สรรเสริญ — 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 หรือกําหนดไดงาย คือ
หมวดหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะขอ 5 เปน ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป
อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยน 4 ขอตนเปนเรื่องมัจฉริยะทั้งหมด คือ เปน ไมมีอาวาสมัจฉริยะ,
ไมมีกุลมัจฉริยะ, ไมมีลาภมัจฉริยะ, ไมมีวัณณมัจฉริยะ สวนขอสุดทายเปน ไมยังศรัทธาไทยให
ตกไป
อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยนเปนเรื่องมัจฉริยะทั้ง 5 ขอ คือ เปนผูไมมีมัจฉริยะทั้ง 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 (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)
หมวดธรรมนี้เรียกอยางหนึ่งวา พละ 5 ที่เรียกวา พละ เพราะความหมายวา เปนพลัง ทํา
ใหเกิดความมั่นคง ซึ่งความไรศรัทธาเปนตน แตละอยางจะเขาครอบงําไมได สวนที่เรียกวา
อินทรีย เพราะความหมายวา เปนใหญในการกระทําหนาที่แตละอยางๆ ของตน คือเปนเจา
การ ในการครอบงําเสียซึ่งความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และ
ความหลงตามลําดับ
ดู [228] พละ 5.

S.V.191–204; 235–237; Ps.II.1–29. สํ.ม.19/843–900/256–271; 1061–1069/310–312; ขุ.ปฏิ.31/423–463/300–344.

[259] อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี, สมบัติ หรือองคคุณของอุบาสก อยางเยี่ยม

[260]
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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 มุงหวังผลจากการกระทําและการงาน มิ
ใชจากโชคลางและสิ่งที่ตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์ (not to be superstitious, believing in
deeds, not luck)
4. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธ
ศาสนา (not to seek for the gift-worthy outside of the Buddha’s teaching)
5. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบารุ
ํ ง
พระพุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)
ธรรม 5 อยางนี้ ในบาลีทมี่ าเรียกวา ธรรมของอุบาสกรัตน (อุบาสกแกว) หรือ อุบาสกปทุม
(อุบาสกดอกบัว)
ดู [260] อุบาสกธรรม 7 ดวย.
A.III.206.

องฺ.ปฺจก.22/175/230.

[260] อุบาสกธรรม 7

(ธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ความเจริญของอุบาสก — 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. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ (not to seek for the gift-worthy outside
of the Buddha’s teaching)
7. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุง
พระพุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)
ธรรม 7 นี้ เรียกอีกอยางหนึง่ วา สัมปทาของอุบาสก (สมบัตขิ องอุบาสก — 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, การถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติ
ดวยความเอื้อเฟอ หรือโดยความหนักแนนจริงจัง, การมองเห็นคุณคาและความสําคัญแลว
ปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกตอง ดวยความจริงใจ — Gàrava, Gàravatà: reverence;
esteem; attention; respect; appreciative action)
1. สัตถุคารวตา (ความเคารพในพระศาสดา — reverence for the Master) ขอนีบ้ างแหงเขียน
เปน พุทธคารวตา (ความเคารพในพระพุทธเจา — Satthu-gàravatà: reverence for the Buddha)
2. ธัมมคารวตา (ความเคารพในธรรม — Dhamma-gàravatà: reverence for the Dhamma)
3. สังฆคารวตา (ความเคารพในสงฆ — Saïgha-gàravatà: reverence for the Order)
4. สิกขาคารวตา (ความเคารพในการศึกษา — 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

เปนปกติประจําอยูในสันดาน, 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 — Ràgacarita: one of lustful temperament) กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ อสุภะและกายคตาสติ
2. โทสจริต (ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด — Dosacarita: one of hating temperament) กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดย
เฉพาะวัณณกสิณ
3. โมหจริต (ผูม โี มหะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงือ่ งงง งม
งาย — Moha-carita: one of deluded temperament) กรรมฐานทีเ่ กือ้ กูล คือ อานาปานสติ
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และพึงแกดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู
4. สัทธาจริต (ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน
นอมใจเลื่อมใสโดยงาย — Saddhà-carita: one of faithful temperament) พึงชักนําไปใน
สิ่งที่ควรแกความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ 6 ขอตน
5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใช
ความคิดพิจารณา — Buddhi-carita, ¥àõa~: one of intelligent temperament) พึงสง
เสริมดวยแนะนําใหใชความคิดในทางที่ชอบ เชน พิจารณาไตรลักษณ กรรมฐานที่เหมาะ คือ
มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา
6. วิตกจริต (ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน —
Vitakka-carita: one of speculative temperament) พึงแกดวยสิ่งที่สะกดอารมณ 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, ความจํานง, ความแสวง

หาอารมณ — Cetanà, Sa¤cetanà: volition; choice; will)
1. รูปสัญเจตนา (ความจํานงรูป — Råpa-sa¤cetanà: volition concerning visible
objects; choice of forms; will directed to forms)
2. สัททสัญเจตนา (ความจํานงเสียง — Sadda~: volition concerning audible objects;
choice of sounds; will directed to sounds)
3. คันธสัญเจตนา (ความจํานงกลิ่น — Gandha~: volition concerning odorous
objects; choice of odours; will directed to odours)
4. รสสัญเจตนา (ความจํานงรส — Rasa~: volition concerning sapid objects; choice
of tastes; will directed to tastes)
5. โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจํานงโผฏฐัพพะ — Phoññhabba~: volition concerning
tangible objects; choice of tangible objects; will directed to bodily impressions)
6. ธัมมสัญเจตนา (ความจํานงธรรมารมณ — 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 ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศที่อยูรอบตัว —

Disà: directions; quarters)
1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา เพราะเปนผูมีอุปการะแก
เรามากอน — Puratthima-disà: parents as the east or the direction in front)
ก. บุตรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดา ผูเปนทิศเบื้องหนา ดังนี้
1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
2) ชวยทําการงานของทาน
3) ดํารงวงศสกุล
4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
5) เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
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. ศิษยพึงบํารุงครูอาจารย ผูเปนทิศเบื้องขวา ดังนี้
1) ลุกตอนรับ
2) เขาไปหา (เพื่อบํารุง คอยรับใช ปรึกษา ซักถาม และรับคําแนะนํา เปนตน)*
3) ใฝใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนดวยศรัทธา และรูจักฟงใหเกิดปญญา)**
4) ปรนนิบัติ ชวยบริการ
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ)
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) ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี
2) สอนใหเขาใจแจมแจง
3) สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
4) ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ
5) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนฝกใหรูจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดําเนินชีวิตตอ
ไปดวยดี รับรองความรูความประพฤติใหเปนที่ยอมรับในการไปประกอบอาชีพเปนอยู
*
**

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 เพราะมีขึ้นภายหลังและคอย
เปนกําลังสนับสนุนอยูขางหลัง — Pacchima-disà: wife and children as the west or
the direction behind)
ก. สามีพึงบํารุงภรรยา ผูเปนทิศเบื้องหลัง ดังนี้
1) ยกยองใหเกียรติสมกับฐานะที่เปนภรรยา
2) ไมดูหมิ่น
3) ไมนอกใจ
4) มอบความเปนใหญในงานบานให
5) หาเครื่องประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
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) รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
5) ขยันไมเกียจครานในงานทั้งปวง
In five ways his wife, thus served as the western quarter, shows her love for him:

[265]

194

พจนานุกรมพุทธศาสตร

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 และเปนกําลังสนับสนุน ใหบรรลุความสําเร็จ — Uttara-disà: friends
and companions as the north or the direction in the left)
ก. บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย ผูเปนทิศเบื้องซาย ดังนี้
1) เผื่อแผแบงปน
2) พูดจามีนํ้าใจ
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 เปนที่พึ่งได
4) ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
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 เพราะเปนผูชวยทําการงานตางๆ
เปนฐานกําลังให — Heññhima-disà: servants and workmen as the nadir)
ก. นายพึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนทิศเบื้องลาง ดังนี้
1) จัดการงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลังความสามารถ
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) เริ่มทําการงานกอนนาย
2) เลิกงานทีหลังนาย
3) ถือเอาแตของที่นายให
4) ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
5) นําเกียรติคุณของนายไปเผยแพร
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
และเปนผูนําทางจิตใจ — Uparima-disà: monks as the zenith)
ก. คฤหัสถยอมบํารุงพระสงฆ ผูเปนทิศเบื้องบน ดังนี้
1) จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
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) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง
5) ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง
6) บอกทางสวรรค คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให
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.
ผูปฏิบัติดังกลาวนี้ชื่อวา ปกปกรักษาทั่วทุกทิศใหเปนแดนเกษมสุขปลอดภัย
D.III.189–192.

[,,,] ธรรมคุณ 6 ดู [306] ธรรมคุณ 6.

ที.ปา.11/198–204/202–206.
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[,,,] ธาตุ 6 ดู [148] ธาตุ 6.
[,,,] บัญญัติ 6 ดู [28] บัญญติ 2, 6.
[266] ปยรูป สาตรูป 6 × 10 (สิ่งที่มีสภาวะนารักนาชื่นใจ เปนที่เกิดและเปนที่ดับของ

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 คือ รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร
(ความตรองเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vicàra: discursive thought concerning
visual forms, etc.)
D.II.308; M.1.62.

[267] ภัพพตาธรรม 6

ที.ม.10/297/343; ม.มู.12/147/120.

(ธรรมอันทําใหเปนผูควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ และทํา
กุศลธรรมที่บรรลุแลวใหเจริญเพิ่มพูน, คุณสมบัติที่ทาให
ํ เปนผูควร เหมาะ สามารถ หรือพรอม
ที่ จะได จ ะถึงสิ่ งดีง ามที่ยังไม ได ไมถึง และทํ าสิ่งดีงามที่ไดที่ถึงแลวใหเจริญเพิ่มพูน —
Bhabbatà-dhamma: qualities making one fit for attaining the wholesome not yet
attained and augmenting the wholesome already attained)
1. ฉลาดในหลักความเจริญ คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดความเจริญเพิ่มพูน
(to be knowledgeable about improvement or gain)
2. ฉลาดในหลักความเสื่อม คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดความสูญเสียเสื่อม
สลาย (to be knowledgeable about loss or decline)
3. ฉลาดในอุบาย คือ รูเขาใจชํานาญในวิธีการที่จะแกไขจัดทําดําเนินการใหสําเร็จลุลวง (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. ทําใหสําเร็จลุจุดหมายดวยการกระทําตอเนื่องไมยั้งหยุดหรือขาดตอน (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] วิญญาณ 6 (ความรูแ จงอารมณ — Vi¤¤àõa: consciousness; sense-awareness)

1. จักขุวิญญาณ (ความรูอารมณทางตา คือ รูรูปดวยตา, เห็น — Cakkhu-vi¤¤àõa: eyeconsciousness)
2. โสตวิญญาณ (ความรูอารมณทางหู คือ รูเสียงดวยหู, ไดยิน — Sota~: earconsciousness)
3. ฆานวิญญาณ (ความรูอารมณทางจมูก คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น — Ghàna~: noseconsciousness)
4. ชิวหาวิญญาณ (ความรูอารมณทางลิ้น คือ รูรสดวยลิ้น, รูรส — Jivhà~: tongueconsciousness)
5. กายวิญญาณ (ความรูอ ารมณทางกาย คือ รูโ ผฏฐัพพะดวยกาย, รูส กึ กายสัมผัส — 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 (คุณสมบัติที่จะทําใหเปนผูเติบใหญไพบูลยในธรรมหรือคุณความดีทั้ง

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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การบําเพ็ญความดี — 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 (เพียรพยายามทํากิจบัดนี้ใหลุลวง กาวสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป —
Uttari¤ca patàreti: to strive perseveringly for further attainments)
A.III.432

องฺ.ฉกฺก.22/351/482

[270] สวรรค 6

(ภพที่มีอารมณอันเลิศ, โลกที่มีแตความสุข, เทวโลก, ในที่นี้หมายเฉพาะ
สวรรคชั้นกามาพจร คือ ชั้นที่ยังเกี่ยวของกับกาม ซึ่งเรียกเต็มวา ฉกามาพจรสวรรค หรือ
กามาวจรสวรรค 6 — Sagga: the six heavens of the sense-sphere) เรียงจากชั้นตํ่าขึ้น
ไปดังนี้
1. จาตุมหาราชิกา (สวรรคที่ทาวมหาราช 4 หรือทาวจตุโลกบาล ปกครอง — Càtummahàràjikà: The realm of the Four Great Kings คือ ทาวธตรฐ จอมคนธรรพ ครองทิศ
ตะวันออก; ทาววิรูฬหก จอมกุมภัณฑ ครองทิศใต; ทาววิรูปกษ จอมนาค ครองทิศตะวันตก;
ทาวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ ครองทิศเหนือ)
2. ดาวดึงส (แดนทีอ่ ยูแ หงเทพ 33 มีทา วสักกะ หรือพระอินทรเปนจอมเทพ บางทีเรียก ไตรตรึงส
— Tàvati§sà: the realm of the Thirty-three Gods)
3. ยามา (แดนทีอ่ ยูแ หงเทพผูป ราศจากทุกข มีทา วสุยามเปนผูป กครอง — Yàmà: the realm
of the Yàma Gods)
4. ดุสิต (แดนที่อยูแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน มีทาวสันดุสิตเปนจอมเทพ —
Tusità: the realm of the satisfied gods) ถือกันวาเปนที่อุบัติของพระโพธิสัตวในพระชาติ
สุดทายกอนจะเปนพระพุทธเจา และเปนที่อุบัติของพระพุทธมารดา
5. นิมมานรดี (แดนที่อยูแหงเทพผูมีความยินดีในการเนรมิต มีทาวสุนิมมิตเปนจอมเทพ ถือ
กันวา เทวดาชั้นนี้ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมนิรมิตไดเอง — Nimmànaratã: the realm of
the gods who rejoice in their own creations)
6. ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนที่อยูแหงเทพผูยังอํานาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให คือ
เสวยสมบัติที่เทพพวกอื่นนิรมิตให มีทาววสวัตดีเปนจอมเทพ — Paranimmitavasavattã: the
realm of gods who lord over the creation of others)
คําอธิบายที่แสดงไวนี้ มาในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี เปนตน
ดู [351] ภูมิ 31.
S.V.423; Comp.138.

[,,,] สัญเจตนา 6 ดู [263] เจตนา 6

สํ.ม.19/1681/531; สงฺคห.25.

[271]
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(ความกําหนดไดหมายรู, ความหมายรูอารมณ, ความจําไดหมายรู —

Sa¤¤à: perception)
1. รูปสัญญา (ความหมายรูรูป เชนวา ดํา 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 เปรี้ยว 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 เที่ยง ไมเที่ยง 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. จักขุสมั ผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุวญ
ิ ญาณ — Cakkhu-samphassa:
eye-contact)
2. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ — Sota~: ear-contact)
3. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ — Ghàna~: nosecontact)
4. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ — Jivhà~: tonguecontact)
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.

[273] สารณียธรรม 6

ที.ปา.11/307/255; สํ.นิ.16/12/4.

(ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน,
ธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี, หลักการอยูรวมกัน — Sàraõãyadhamma: states of
conciliation; virtues for fraternal living) สาราณียธรรม ก็ใช
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1. เมตตากายกรรม (ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ
ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน
ทั้งตอหนาและลับหลัง — Mettàkàyakamma: to be amiable in deed, openly and in
private)
2. เมตตาวจีกรรม (ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวย
บอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง — Mettàvacãkamma: to be amiable in
word, openly and in private)
3. เมตตามโนกรรม (ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ตั้ง
จิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน
— Mettàmanokamma: to be amiable in thought, openly and in private)
4. สาธารณโภคิตา (ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปน
ของเล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน
— Sàdhàraõabhogità: to share any lawful gains with virtuous fellows) ขอนี้ ใช
อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได
5. สีลสามัญญตา (มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมู
คณะ — Sãlasàma¤¤atà: to keep without blemish the rules of conduct along with
one’s fellows, openly and in private)
6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญอันจะนําไปสูความหลุดพน 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 (ทําใหเปนที่ระลึกถึง — making others to
keep one in mind) เปน ปยกรณ (ทําใหเปนที่รัก — endearing) เปน ครุกรณ (ทําใหเปนที่
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.

[,,,] อนุตตริยะ 6 ดู [127] อนุตตริยะ 6
[,,,] อบายมุข 6 ดู [200] อบายมุข 6.

ที.ปา.11/317/257; องฺ.ฉกฺก.22/282–3/321–3.

[274]
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(ความรูยิ่งยวด — Abhi¤¤à: superknowledge; ultra-conscious

insight)
1. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (ความรูที่ทาให
ํ แสดงฤทธิ์ตางๆ ได — Iddhividhà: magical
powers)
2. ทิพพโสต (ญาณที่ทาให
ํ มีหูทิพย — Dibbasota: divine ear)
3. เจโตปริยญาณ (ญาณที่ใหกําหนดใจคนอื่นได — Cetopariya¤àõa: penetration of the
minds of others; cf. telepathy)
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ญาณที่ทาให
ํ ระลึกชาติได — Pubbenivàsànussati: remembrance of former existences; cf. retrocognition)
5. ทิพพจักขุ (ญาณที่ทาให
ํ มีตาทิพย — Dibbacakkhu: divine eye)
6. อาสวักขยญาณ (ญาณที่ทาให
ํ อาสวะสิ้นไป — 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)
อภิฐาน 5 ขอแรก ตรงกับ อนันตริยกรรม 5 คือ มาตุฆาต ปตฆุ าต อรหันตฆาต โลหิตปุ บาท
และ สังฆเภท เพิ่มขอ 6 คือ
6. อัญญสัตถุทเทส* (ถือศาสดาอืน่ คือ ถือถูกอยูแ ลว กลับไพลทงิ้ ไปถือผิด — A¤¤asatthuddesa:
professing the doctrines of an alien teacher; adopting another teacher)
อภิฐานนี้ ในบาลีทมี่ าเดิม เรียกวา อภัพพฐาน (ฐานะทีบ่ คุ คลผูถ งึ พรอมดวยทิฏฐิ คือ ตัง้ แต
พระโสดาบันขึน้ ไป ไมอาจจะกระทํา คือ เปนไปไมไดทจี่ ะทํา — 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.

[276] อายตนะภายใน 6

องฺ.ฉกฺก.22/365/490; ขุ.ขุ.25/7/7; ขุ.สุ.25/314/369.

(ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู, 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)
ทั้ง 6 นี้ เรียกอีกอยางวา อินทรีย 6 เพราะเปนใหญในหนาที่ของตนแตละอยาง 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

(ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู, แดนตอความรูฝายภายนอก —
Bàhiràyatana: external sense-fields) บาลีเรียก พาหิรายตนะ
1. รูปะ (รูป, สิ่งที่เห็น 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, สิ่งที่ถูกตองกาย — Phoññhabba: touch; tangible objects)
6. ธรรม หรือ ธรรมารมณ (อารมณที่เกิดกับใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด — Dhamma: mindobjects)
ทั้ง 6 นี้ เรียกทั่วไปวา อารมณ 6 คือ เปนสิ่งสําหรับใหจิตยึดหนวง

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
คือทานที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุงเอามิตร
ประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเปนสําคัญ — Kalyàõamitta-dhamma: qualities of a good friend)
1. ปโย (นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม — Piyo:
lovable; endearing)
2. ครุ (นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งได และ
ปลอดภัย — Garu: esteemable; respectable; venerable)
3. ภาวนีโย (นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง ทั้ง
เปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิ
ใจ — Bhàvanãyo: adorable; cultured; emulable)
4. วตฺตา จ (รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะ
นําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี — Vattà ca: being a counsellor)
5. วจนกฺขโม (อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา ซักถาม คําเสนอ และวิพากษ
วิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว — Vacanakkhamo: being a patient listener)
6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องลํ้าลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจ
และใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป — Gambhãra¤ca katha§ kattà: able to deliver
deep discourses or to treat profound subjects)
7. โน จฏาเน นิโยชเย (ไมชักนําในอฐาน คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล 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] ธรรมมีอปุ การะมาก 7 (Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
ธรรมหมวดนี้ ทานหมายเอาอริยทรัพย 7 ประการ
ดู [292] อริยทรัพย 7
D.III.282.

[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7 (ธรรมที่เปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนาวา

ที.ปา.11/433/310.

มรรคมีองค 8
ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแกผูนั้น ดุจแสงอรุณเปนบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตยจะอุทัย,
แสงเงินแสงทองของชีวติ ทีด่ ,ี รุง อรุณของการศึกษา — Magguppàda-pubbanimitta: a

หมวด 7
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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
อยางที่ดี — Kalyàõamittatà: good company; having a good friend; association with
a good and wise person)
2. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล, การทําศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยูในวินัยและมีความ
ประพฤติทั่วไปดีงาม — Sãla-sampadà: perfection of morality; accomplishment in
discipline and moral conduct)
3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ, การทําฉันทะใหถึงพรอม, ความใฝใจอยากจะทํา
กิจหนาที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความใฝรูใฝสรางสรรค — Chanda-sampadà:
perfection of aspiration; accomplishment in constructive desire)
4. อัตตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยตนที่ฝกดีแลว, การทําตนใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติของผู
ที่พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ทั้งดานกาย ศีล จิต และปญญา [ที่จะเปน 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, การทําทิฏฐิใหถึงพรอม, การตั้งอยูในหลักความคิด
ความเชื่อถือที่ถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย — Diññhisampadà: perfection of view; accomplishment in view; to be established in good
and reasoned principles of thought and belief)
6. อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความไมประมาท, การทําความไมประมาทใหถงึ พรอม
— Appamàda-sampadà: perfection of heedfulness; accomplishment in diligence)
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ, การทําโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม, ความฉลาดคิดแยบคายใหเห็นความจริงและหาประโยชนได — Yonisomanasikàrasampadà: perfection of wise reflection; accomplishment in systematic attention)
เมื่อใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมีในบุคคลแลว เมื่อนั้น
ยอมเปนอันหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทําใหมาก ซึ่งมรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐ
คือจักดําเนินกาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา.
ดู [24] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2, [293] มรรคมีองค 8
S.V.30–31.

สํ.ม.19/130–6/36.

[281] โพชฌงค 7 (ธรรมทีเ่ ปนองคแหงการตรัสรู — Bojjhaïga: enlightenment factors)
1. สติ (ความระลึกได สํานึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเรื่อง — 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 จําแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และ

การปฏิบัติตอสามี — Bhariyà: seven types of wives)
1. วธกาภริยา (ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต, ภรรยาที่คิดราย ซื้อไดดวยเงิน มิไดอยูกินดวยความ
พอใจ ยินดีชายอื่น ดูหมิ่นและคิดทําลายสามี — Vadhakà-bhariyà: a wife like a slayer;
destructive wife)
2. โจรีภริยา (ภรรยาเยี่ยงโจร, ภรรยาผูลางผลาญทรัพยสมบัติ — Corã~: a wife like a
robber; thievish wife)
3. อัยยาภริยา (ภรรยาเยีย่ งนาย, ภรรยาทีเ่ กียจคราน ไมใสใจการงาน กินมาก ปากราย หยาบ
คาย ใจเหีย้ ม ชอบขมสามี — Ayyà~: a wife like a mistress: Madam High and Mighty)
4. มาตาภริยา (ภรรยาเยี่ยงมารดา, ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยหวงใยเอาใจใสสามี เหมือน
มารดาปกปองบุตร และประหยัดรักษาทรัพยที่หามาได — 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
เหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไปนาน เปนผูมีการศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติดี
ภักดีตอสามี — Sakhã~: a wife like a companion; friendly wife)
7. ทาสีภริยา (ภรรยาเยี่ยงทาสี, ภรรยาที่ยอมอยูในอํานาจสามี ถูกขูตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทน
ไมโกรธตอบ — Dàsã~: a wife like a handmaid; slavish wife)
ทานสอนใหภรรยาสํารวจตนวา ที่เปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน และจะใหดีควรจะ
เปนภรรยาประเภทใด; สําหรับชาย อาจใชเปนหลักสํารวจอุปนิสัยของตนวาควรแกหญิง
ประเภทใดเปนคูครอง และสํารวจหญิงที่จะเปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม.

A.IV.91; J.II.347.

องฺ.สตฺตก.23/60/92; ชา.อ.4/92.
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[283] เมถุนสังโยค 7 (อาการทีเ่ กีย่ วของกับเมถุน หรือนับเนือ่ งในเมถุน, ความประพฤติพวั

พันกับเมถุน, เครือ่ งผูกมัดไวกบั เมถุน — Methuna-sa§yoga: bonds of sexuality; sexbonds 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 ชื่นใจ ดวยเมถุนสังโยค 7 อยางใดอยางหนึ่ง พรหมจรรยของผูนั้นยังชื่อวา
ขาด ทะลุ ดาง พรอย เปนการประพฤติพรหมจรรยที่ไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ยอมไมพนไป
จากทุกข กลาวคือ

1. ยินดีการลูบไล ขัดสี ใหอาบนํ้า และการนวดฟนของมาตุคาม ปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น
(enjoyment of massage, manipulation, bathing and rubbing down by women)
2. ไมถึงอยางนั้น แตยังกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอก กับมาตุคาม ปลื้มใจดวยการกระทํา
อยางนั้น (enjoyment of joking, jesting and making merry with women)
3. ไมถึงอยางนั้น แตยังเพงจองดูตากับมาตุคาม ปลื้มใจดวยการทําอยางนั้น (enjoyment
of gazing and staring at women eye to eye)
4. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบฟงเสียงมาตุคามหัวเราะ ขับรอง หรือรองไหอยู ขางนอกฝา
นอกกําแพง แลวปลื้มใจ (enjoyment of listening to women as they laugh, talk, sing
or weep beyond a wall or a fence)
5. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบตามนึกถึงการเกาที่ไดเคยหัวเราะพูดจาเลนหัวกับมาตุคาม
แลวปลื้มใจ (enjoyment of recalling the laughs, talks and jests one formerly had
with women)
6. ไมถึงอยางนั้น แตชอบดูคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้ง 5
บํารุงบําเรอตนอยู แลวปลื้มใจ (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 (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ — 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 เหลาเทพจําพวกพรหมผูเกิดใน
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, ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเปนขั้นๆ, ธรรมที่ชาระสั
ํ ตวใหบริสุทธิ์

ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนขั้นๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน — Visuddhi:
purity; stages of purity; gradual purification)
1. สีลวิสุทธิ (ความหมดจดแหงศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนใหบริสุทธิ์ 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 พรอมทั้งอุปจาร
3. ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เปนจริง
เปนเหตุขม ความเขาใจผิดวาเปนสัตวบคุ คลเสียได เริม่ ดํารงในภูมแิ หงความไมหลงผิด — Diññhi~:
purity of view; purity of understanding) จัดเปนขั้นกําหนดทุกขสัจจ
4. กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย, ความบริสุทธิ์ขั้น
ที่ทาให
ํ กาจั
ํ ดความสงสัยได คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูปไดแลวจึงสิ้นสงสัยในกาลทั้ง 3 —
Kaïkhàvitaraõa~: purity of transcending doubts) ขอนี้ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ หรือ
ยถาภูตญาณ หรือ สัมมาทัสสนะ จัดเปนขั้นกําหนดสมุทัยสัจจ
5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณที่รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง
คือ เริ่มเจริญวิปสสนาตอไปดวยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไป
แหงสังขารทั้งหลาย อันเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา เปนตรุณวิปสสนา คือวิปสสนาญาณ
ออนๆ แลวมีวิปสสนูปกิเลส เกิดขึ้น กําหนดไดวาอุปกิเลสทั้ง 10 แหงวิปสสนานั้นมิใชทาง
สวนวิปสสนาที่เริ่มดําเนินเขาสูวิถีนั่นแลเปนทางถูกตอง เตรียมที่จะประคองจิตไวในวิถีคือ
วิปสสนาญาณ นั้นตอไป — Maggàmagga¤àõadassana~: purity of the knowledge
and vision regarding path and not-path) ขอนี้จัดเปนขั้นกําหนดมัคคสัจจ
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6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิ (ความหมดจดแหงญาณอันรูเ ห็นทางดําเนิน คือ ประกอบความ
เพียรในวิปส สนาญาณทัง้ หลายเริม่ แตอทุ ยัพพยานุปส สนาญาณทีพ่ น จากอุปกิเลสดําเนินเขาสูวิถี
ทางแลวนัน้ เปนตนไป จนถึงสัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ อันเปนทีส่ ดุ แหงวิปส สนา ตอแต
นีก้ จ็ ะเกิดโคตรภูญาณ คัน่ ระหวางวิสทุ ธิขอ นีก้ บั ขอสุดทาย เปนหัวตอแหงความเปนปุถชุ นกับ
ความเปนอริยบุคคล โดยสรุป วิสทุ ธิขอ นี้ ก็คอื วิปส สนาญาณ 9 — Pañipadà¤àõadassana~:
purity of the knowledge and vision of the way of progress)
7. ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ คือ ความรูในอริยมรรค 4 หรือ
มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเปนตนไป เมื่อมรรคเกิดแลวผลจิตแตละอยางยอมเกิด
ขึ้นในลําดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอัน
บรรลุผลที่หมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
— ¥àõadassana~: purity of knowledge and vision)
วิสุทธิ 7 เปนปจจัยสงตอกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ 7 ผลัดสงตอกันใหบุคคลถึงที่
หมาย โดยนัยดังแสดงแลว
ดู [328] วิปสสนูปกิเลส 10; [311] วิปสสนาญาณ 9.
M.I.149; Vism.1–710.

ม.มู.12/298/295; คัมภีรวิสุทธิมัคคทั้งหมด.

[286] สัปปายะ 7 (สิ่งที่สบาย, สภาพเอื้อ, สิ่งที่เกื้อกูล, สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการ

เจริญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งมั่น ไมเสื่อมถอย — Sappàya: beneficial or
advantageous conditions; suitable or agreeable things; things favourable to
mental development)
1. อาวาสสัปปายะ (ที่อยูซึ่งเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ — àvàsa-sappàya:
suitable abode) บางแหงเรียก เสนาสนสัปปายะ
2. โคจรสัปปายะ (ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เชน มีหมูบานหรือชุมชนที่มี
อาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป — Gocara~: suitable resort)
3. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เชน พูดคุยเลาขานกันแตในกถาวัตถุ 10 และพูดแต
พอประมาณ — Bhassa~: suitable speech) บางแหงเรียก ธัมมัสสวนสัปปายะ
4. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนที่
ปรึกษาเหมาะใจ — Puggala~: suitable person)
5. โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก —
Bhojana~: suitable food) บางแหงเรียก อาหารสัปปายะ
6. อุตุสัปปายะ (ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกิน
ไป เปนตน — Utu~: suitable climate)
7. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เชน บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง
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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, ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ, 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 และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ
จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน — Dhamma¤¤utà: knowing
the law; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุง
หมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา หรือความเปนไปตาม
หลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุง
หมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน — Attha¤¤utà: knowing
the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความ
สามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม
และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป — Atta¤¤utà: knowing oneself)
4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและ
บริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณใน
การลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน — Matta¤¤utà: moderation; knowing how
to be temperate; sense of proportion)
5. กาลัญุตา (ความรูจ กั กาล คือ รูก าลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาทีค่ วรหรือจะตองใช
ในการประกอบกิจ ทําหนาทีก่ ารงาน หรือปฏิบตั กิ ารตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทนั
เวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน — Kàla¤¤utà: knowing the proper time; knowing
how to choose and keep time)
6. ปริสญ
ั ุตา (ความรูจ กั บริษทั คือ รูจ กั ชุมชน และรูจ กั ทีป่ ระชุม รูก ริ ยิ าทีจ่ ะประพฤติตอ ชุม
ชนนัน้ ๆ วา ชุมชนนีเ้ มือ่ เขาไปหา จะตองทํากิรยิ าอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนีค้ วร
สงเคราะหอยางนี้ 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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รูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่ง
สอนอยางไร เปนตน — Puggala¤¤utà: knowing the individual; knowing the
different individuals)
ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอนี้ ชื่อวา 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 (กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน — Anusaya: latent tendencies)

1. กามราคะ (ความกําหนัดในกาม, 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 (ความกําหนัดในภพ, 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] อปริหานิยธรรม 71 ของกษัตริยว ชั ชี

หรือ วัชชีอปริหานิย-ธรรม 7
(ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผู
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 พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา (to
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meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and
duties in harmony)
ขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวา: พรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย

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 เห็นถอยคําของทาน
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. เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียต า งๆ) ของวัชชี
(ประจําชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแก
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 หมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) 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 พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลาย 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] อปริหานิยธรรม 72 ของภิกษุ หรือ ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 (ธรรมอันไม

เปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับภิกษุทั้งหลาย — Bhikkhuaparihàniyadhamma: things leading never to decline but only to prosperity;
conditions of welfare)
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings)
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจทีส่ งฆจะตองทํา

หมวด 7
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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 พรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆจะตองทํา

3. ไมบญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีพ่ ระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลม ลางสิง่ ทีพ่ ระองคทรงบัญญัตไิ ว สมาทาน
ศึกษาอยูใ นสิกขาบททัง้ หลายตามทีพ่ ระองคทรงบัญญัตไิ ว (to introduce no revolutionary
ordinance, break up no established ordinance, but train oneself in accordance with
the prescribed training rules)
4. ภิกษุเหลาใดเปนผูใ หญ เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลานัน้ เห็น
ถอยคําของทานวาเปนสิง่ อันควรรับฟง (to honour and respect those elders of long
experience, the fathers and leaders of the Order and deem them worthy of listening
to)
5. ไมลอุ านาจตั
ํ
ณหาคือความอยากทีเ่ กิดขึน้ (not to fall under the influence of craving
which arises)
6. ยินดีในเสนาสนะปา (to delight in forest retreat)
7. ตัง้ สติระลึกไวในใจวา เพือ่ นพรหมจารีทงั้ หลายผูม ศี ลี งาม ซึง่ ยังไมมา ขอใหมา ทีม่ าแลว
ขอใหอยูผ าสุก (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 ของภิกษุ หรือ ภิกขุอปริหานิยธรรม 7

อีกหมวด

หนึ่ง (Bhikkhu-aparihàniyadhamma)
1. น กมฺมารามตา (ไมมัวเพลินการงาน คือไมหลงเพลิดเพลินหมกมุนวุนอยูกับงาน เชน การ
เย็บจีวร ทําบริขารตางๆ เปนตน จนเสื่อมเสียการเลาเรียนศึกษาบําเพ็ญสมณธรรม — 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, ไมตกอยูในอํานาจความปรารถนาลามก
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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
ชั้นตนๆ — 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, ทรัพยคือคุณธรรมประจําใจอยางประเสริฐ —
Ariya-dhana: noble treasures)
1. ศรั ท ธา (ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทํ า — Saddhà:
confidence)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหเรียบรอย ประพฤติถูกตองดีงาม — Sãla: morality; good
conduct; virtue)
3. หิริ (ความละอายใจตอการทําความชั่ว — Hiri: moral shame; conscience)
4. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอความชั่ว — Ottappa: moral dread; fear-to-err)
5. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning )
6. จาคะ (ความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ — Càga: liberality)
7. ปญญา (ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน
รูคิด รูพิจารณา และรูที่จะจัดทํา — Pa¤¤à: wisdom)
อริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐอยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพยภายนอก เพราะไมมีผูใด
แยงชิง ไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทําใจใหไมอางวางยากจน และเปนทุนสรางทรัพย
ภายนอกไดดวย
ธรรม 7 นี้ เรียกอีกอยางวา พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอปุ การะมาก (Bahukàradhamma:
virtues of great assistance; D.III.282; ที.ปา.11/433/310) เพราะเปนกําลังหนุนชวยสงเสริมใน
การบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสําเร็จไดอยางกวางขวาง
ไพบูลย เปรียบเหมือนคนมีทรัพยมาก ยอมสามารถใชจายทรัพยเลี้ยงตนเลี้ยงผูอื่นใหมีความ
สุข และบําเพ็ญประโยชนตางๆ ไดเปนอันมาก.
D.III.163,267; A.IV.5.

[,,,] อริยบุคคล 7 ดู [63] อริยบุคคล 7.
[,,,] อุบาสกธรรม 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7.

ที.ปา.11/326/264; องฺ.สตฺตก.23/6/5.

อัฏฐกะ — หมวด 8
Groups of Eight
(including related groups)

[,,,] ฌาน 8 ดู [10] ฌาน 8.
[293] มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวา
“ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ” — 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 (ดําริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป อวิหิงสาสังกัปป —
Sammàsaïkappa: Right Thought) ดู [69] กุศลวิตก 3
3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต 4 — Sammàvàcà: Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ 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; และหมวดธรรมที่อางถึงทั้งหมด
มรรคมีองค 8 นี้ เปนอริยสัจจ ขอที่ 4 และไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสาย
กลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข
ปลอดปญหา ไมติดของในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ดู [15] ที่
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 หลั ก กํ าหนดธรรมวินัย
(Dhammavinaya-jànanalakkhaõa: criteria of the Doctrine and the Discipline)

8
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ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
1. วิราคะ คือ ความคลายกําหนัด, ความไมติดพัน เปนอิสระ (Viràga: detachment;
dispassionateness) มิใชเพื่อความกําหนัดยอมใจ 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. สุภรตา คือ ความเลีย้ งงาย (Subharatà: being easy to support) มิใชเพือ่ ความเลีย้ งยาก
ธรรมเหลานี้ พึงรูวาเปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุสาสน คือคําสอนของพระศาสดา; 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 (ความคลายกําหนัด, 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 คือคําสอนของพระศาสดา; หมวด
นี้ ตรัสแกพระอุบาลี
A.IV.143.

องฺ.สตฺตก.23/80/146.

หมวด 8
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[296] โลกธรรม 8

(ธรรมดาของโลก, เรื่องของโลก, 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; ขอที่เหลือ
เปน อนิฏฐารมณ คือ สวนที่ไมนาปรารถนา
โลกธรรมเหลานี้ ยอมเกิดขึน้ ทัง้ แกปถุ ชุ นผูม ไิ ดเรียนรู และแกอริยสาวกผูไ ดเรียนรู ตางกัน
แตวา คนพวกแรกยอมไมรเู ห็นเขาใจตามความเปนจริง ลุม หลง ยินดียนิ ราย ปลอยใหโลกธรรม
เขาครอบงํายํายี
่ จติ ฟูยบุ เรือ่ ยไป ไมพน จากทุกข มีโสกะปริเทวะ เปนตน สวนอริยสาวกผูไ ดเรียน
รู พิจารณาเห็นตามเปนจริง วาสิง่ เหลานีอ้ ยางใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ แกตน ลวนไมเทีย่ ง เปนทุกข มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมหลงใหลมัวเมาเคลิม้ ไปตามอิฏฐารมณ ไมขนุ มัวหมนหมองคลุม
คลัง่ ไปในเพราะอนิฏฐารมณ มีสติดารงอยู
ํ
 เปนผูป ราศจากทุกข มีโสกะปริเทวะ เปนตน
A.IV.157.

องฺ.อฏก.23/96/159.

[297] วิชชา 8 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: supernormal knowledge)

1. วิปสสนาญาณ (ญาณในวิปสสนา, ญาณที่เปนวิปสสนา คือปญญาที่พิจารณาเห็นสังขาร
คือนามรูปโดยไตรลักษณ มีตางกันออกไปเปนชั้นๆ ตอเนื่องกัน — Vipassanà¤àõa:
insight-knowledge)
2. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์สาเร็
ํ จดวยใจ, 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 (ความรูที่กําหนดใจผูอื่นได — 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 (ความรูที่ทาให
ํ สิ้นอาสวะ — àsavakkhaya¤àõa: knowledge of the
exhaustion of mental intexicants)
ขอที่ 2 โดยมากจัดเขาในขอที่ 3 ดวย ขอที่ 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, ภาวะที่จิตปลอดพนจากสิ่งรบกวนและนอมดิ่งเขาไปใน
อารมณนั้นๆ อยางปลอยตัวหรือปลอดตัวเต็มที่ ซึ่งเปนไปในขั้นตอนตางๆ — Vimokkha:
liberations; the eight stages of release)
1. ผูมีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดยเจริญกสิณที่กาหนดวั
ํ
ตถุใน
กายของตน เชน สีผม — Remaining in the Fine-Material Sphere, one perceives
corporeal forms.)
2. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดย
เจริญกสิณกําหนดอารมณภายนอก — Not perceiveing internal corporeal forms, one
perceives corporeal forms externally.)
3. ผูนอมใจดิ่งไปวา “งาม” (ไดแก ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กําหนดสีที่งาม หรือเจริญ
อัปปมัญญา — One is intent on the thought, “It is beautiful”.)
4. เพราะลวงเสียซึง่ รูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจ
นานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศหาทีส่ ดุ มิได (— 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. เพราะลวงเสียซึง่ วิญญาณัญจายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ โดย
มนสิการวา ไมมอี ะไรเลย (— One attains and abides in the Sphere of Nothingness.)
7. เพราะลวงเสียซึง่ อากิญจัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
อยู (— One attains and abides in the Sphere of Neither-Perception-Nor-Nonperception.)
8. เพราะลวงเสียซึง่ เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
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.

หมวด 8
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[,,,] ศีล 8 ดู [240] ศีล 8.
[,,,] ศีล 8 ทั้งอาชีวะดู [241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล.
[299] สมาบัติ 8 (คุณวิเศษเปนที่อันบุคคลเขาถึง หรือ ธรรมวิเศษที่ควรเขาถึง, การบรรลุขั้น
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 ใหของที่ควรแกเขา ซึ่งเขาจะใชได — to give proper things)
5. วิเจยฺย เทติ (พิจารณาเลือกให ใหดวยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให ใหเกิดผล
เกิดประโยชนมาก — to give with discretion)
6. อภิณหฺ ํ เทติ (ใหเนืองนิตย ใหประจํา หรือสมําเสมอ
่
— to give repeatedly or regularly)
7. ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ (เมื่อให ทําจิตผองใส — 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, ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี

— Sappurisa-dhamma: qualities of a good man)
1. สทฺธมฺมสมนฺนาคโต (ประกอบดวยสัทธรรม 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. สปฺปรุ สิ วาโจ (พูดอยางสัตบุรษุ คือ พูดแตคาที
ํ ถ่ กู ตองตามวจีสจุ ริต 4 — Sappurisa-vàco:
to speak as do good men)
6. สปฺปุริสกมฺมนฺโต (ทําอยางสัตบุรุษ คือ ทําการที่ถูกตองตามกายสุจริต 3 — Sappurisakammanto: to act as do good men)
7. สปฺปรุ สิ ทิฏี (มีความเห็นอยางสัตบุรษุ คือ มีสมั มาทิฏฐิ เชนวา ทําดีไดดี ทําชัว่ ไดชวั่ เปนตน
— Sappurisa-diññhã: to have the views of good men)
8. สปฺปุริสทานํ เทติ (ใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ใหตามหลักสัปปุริสทาน เชนใหโดยเอื้อเฟอ
ทั้งแกของที่ตัวให ทั้งแกผูรับทาน ใหของบริสุทธิ์ ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะมีตามมา เปนตน —
Sappurisadàna§ deti: to give a gift as do good men)
บางทีเรียกวา สัปปุริสธรรม 7 เพราะนับเฉพาะสัทธรรม 7 ในขอ 1
M.III.23.

[,,,] 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 ทั้งอาชีวะ.
[,,,] อุโบสถศีล ดู [240] ศีล 8.

ม.อุ.14/143/112.

นวกะ — หมวด 9
Groups of Nine
(including related groups)

[302] นวังคสัตถุศาสน (คําสอนของพระศาสดามีองค 9 — Navaïga-satthusàsana: the

Teacher’s nine-factored dispensation; the Master’s ninefold teaching)
1. สุตตฺ ํ (สูตร ไดแก พุทธพจนทมี่ สี าระเปนแกนรอยเรียงเรือ่ งหนึง่ ๆ หมายเอาอุภโตวิภงั ค นิทเทส
ขันธกะ ปริวาร พระสูตรในสุตตนิบาต และพุทธวจนะอืน่ ๆ ทีม่ ชี อื่ วา สุตตะ หรือ สุตตันตะ กลาว
งายคือ วินยั ปฎก คัมภีรน ทิ เทสทัง้ สอง และพระสูตรทัง้ หลาย — Sutta: threads; discourses)
2. เคยฺยํ (เคยยะ ไดแก ความทีม่ รี อ ยแกวและรอยกรองผสมกัน หมายเอาพระสูตรทีม่ คี าถาทัง้ หมด
โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยุตตนิกาย — Geyya: discourses mixed with verses; songs)
3. เวยฺยากรณํ (ไวยากรณ ไดแก ความรอยแกวลวน หมายเอาพระอภิธรรมปฎกทั้งหมด พระ
สูตรที่ไมมีคาถา และพุทธพจนอื่นใดที่ไมจัดเขาในองค 8 ขอที่เหลือ — Veyyàkaraõa: proseexpositions)
4. คาถา (คาถา ไดแก ความรอยกรองลวน หมายเอา ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และ
คาถาลวนในสุตตนิบาตที่ไมมีชื่อวาเปนสูตร — Gàthà: verses)
5. อุทานํ (อุทาน ไดแก พระคาถาที่ทรงเปลงดวยพระหฤทัยสหรคตดวยโสมนัสสัมปยุตดวย
ญาณ พรอมทั้งขอความอันประกอบอยูดวย รวมเปนพระสูตร 82 สูตร — Udàna:
exclamations; psalms; verses of uplift)
6. อิติวุตฺตกํ (อิติวุตตกะ ไดแก พระสูตร 110 สูตร ที่ตรัสโดยนัยวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา —
Itivuttaka: Thus-said discourses)
7. ชาตกํ (ชาดก ไดแก ชาดก 550 เรื่อง มีอปณณกชาดก เปนตน — Jàtaka: birth-stories)
8. อพฺภูตธมฺมํ (อัพภูตธรรม หรือเรื่องอัศจรรย ไดแก พระสูตรที่วาดวยขออัศจรรย ไมเคยมี
ทุกสูตร เชน ที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี 4 อยางนี้ หาไดในอานนท” ดังนี้
เปนตน — Abbhåtadhamma: marvellous ideas)
9. เวทลฺลํ (เวทัลละ ไดแก พระสูตรแบบถามตอบ ซึ่งผูถามไดทั้งความรูและความพอใจ ถาม
ตอๆ ไป เชน จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสตู ร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร
และมหาปุณณมสูตร เปนตน — Vedalla: question-and-answer; catechetical suttas)
คําวา นวังคสัตถุสาสน นี้ เปนคํารุนคัมภีรอปทาน พุทธวงส และอรรถกถาทั้งหลาย บางที
เรียกวา ชินสาสน บาง พุทธวจนะ บาง สวนในบาลีทมี่ าทัง้ หลายเรียกวา ธรรม บาง สุตะ 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 ทําลายกําแหงสังสารจักรไดแลว
เปนผูควรแนะนําสั่งสอนผูอื่น 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 ทรงดําเนินพระพุทธจริยาใหเปนไปโดยสําเร็จผลดวยดี พระ
องคเองก็ไดตรัสรูสําเร็จเปนพระพุทธเจา ทรงบําเพ็ญพุทธกิจก็สําเร็จประโยชนยิ่งใหญแกชนทั้ง
หลายในที่ที่เสด็จไป และไดประดิษฐานพระศาสนาไว แมปรินิพพานแลวก็เปนประโยชนแก
มหาชนสืบมา — Sugato: well-gone; well-farer; sublime)
5. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหงโลกคือสังขารทั้งหลาย
ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกทั้งปวง ผูเปนไปตามอํานาจแหงคติธรรมดาโดย
ถองแท เปนเหตุใหทรงดําเนินพระองคเปนอิสระ พนจากอํานาจครอบงําแหงคติธรรมดานั้น
และทรงเปนที่พึ่งแหงสัตวทั้งหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได — Lokavidå: knower of the
worlds)
6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่งไปกวา คือ ทรงเปนผูฝก
คนไดดีเยี่ยม ไมมีผูใดเทียมเทา — Anuttaro purisadammasàrathi: the incomparable
leader of men to be tamed)
7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย — Satthà devamanussàna§: the teacher of gods and men)
8. พุทฺโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือและขอปฏิบัติทั้งหลายที่
ถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความหลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไมติด ไมหลง ไม
หวงกังวลในสิ่งใดๆ มีการคํานึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน บําเพ็ญพุทธกิจ
ไดถูกตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การที่ทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้ และทรงบําเพ็ญ
พุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความเปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือทําให
ทรงเบิกบานดวย — Buddho: awakened)
9. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทําการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการ หรือ เปนผู
จําแนกแจกธรรม — 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, ทรงบําเพ็ญประโยชนสวนพระองคเอง
เสร็จสิ้นสมบูรณแลว — Attahita-sampatti: to have achieved one’s own good;
accomplishment of one’s own welfare) พระคุณขอนี้มุงเอาพระปญญาเปนหลัก เพราะ
เปนเครื่องใหสําเร็จพุทธภาวะ คือ ความเปนพระพุทธเจา และความเปน อัตตนาถะ คือ พึ่งตน
เองได
2. ปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกผู
อื่น — Parahita-pañipatti: practice for the good or welfare of others) พระคุณขอนี้มุง
เอาพระกรุณาเปนหลัก เพราะเปนเครื่องใหสําเร็จพุทธกิจ คือ หนาที่ของพระพุทธเจา และ
ความเปนโลกนาถ คือ เปนที่พึ่งของชาวโลกได
พุทธคุณ 9 ในขอกอน [303] ยอลงแลวเปน 2 อยางดังแสดงมานี้ คือ ขอ 1, 2, 3, 5 เปน
สวนอัตตหิตสมบัติ ขอ 6, 7 เปนสวนปรหิตปฏิบัติ ขอ 4, 8, 9 เปนทั้งอัตตหิตสมบัติและ
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)
ในพระคุณ 3 นี้ ขอทีเ่ ปนหลักและกลาวถึงทัว่ ไปในคัมภีรต า งๆ มี 2 คือ ปญญา และกรุณา
สวนวิสุทธิ เปนพระคุณเนื่องอยูในพระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู
คัมภีรทั้งหลายจึงไมแยกไวเปนขอหนึ่งตางหาก

(ฉบับโรมันยังไมพิมพ)

นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา1/1.

[306] ธรรมคุณ 6 (คุณของพระธรรม — Dhammaguõa: virtues or attributes of the

Dhamma)
1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปน
ความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถพรอมทั้ง
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 ไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น ผูใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอื่นจะบอกก็เห็นไมได
— Sandiññhiko: to be seen for oneself)
3. อกาลิโก (ไมประกอบดวยกาล คือ ไมขึ้นกับกาลเวลา พรอมเมื่อใด บรรลุไดทันที บรรลุ
เมื่อใด เห็นผลไดทันที อีกอยางวา เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยางนั้น ไมจากั
ํ ดดวยกาล —
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
ปฏิบัติใหเกิดมีขึ้นในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวา เชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดู
อีกอยางหนึ่งวาเปนสิ่งที่นาผู
ํ ปฏิบัติใหเขาไปถึงที่หมายคือนิพพาน — 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 เปนของจําเพาะตน ตองทําจึงเสวยไดเฉพาะตัว ทําใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูได
ประจักษที่ในใจของตนนี่เอง — Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi: directly experienceable
by the wise)
คุณขอที่ 1 มีความหมายกวางรวมทั้งปริยัติธรรม คือ คําสั่งสอนดวย สวนขอที่ 2 ถึง 6
มุงใหเปนคุณของโลกุตตรธรรม จะเห็นไดในที่อื่นๆ วา ขอที่ 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)
ยทิทํ จตฺตาริ ปุรสิ ยุคานิ อฏ ปุรสิ ปุคคฺ ลา (ไดแก คูบ รุ ษุ 4 ตัวบุคคล 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 (เปนผูควรแกของคํานับ คือควรรับของที่เขานํามาถวาย — âhuneyyo:
worthy of gifts)
6. ปาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกการตอนรับ — Pàhuneyyo: worthy of hospitality)
7. ทกฺขิเณยฺโย (เปนผูควรแกทักษิณา, ควรแกของทําบุญ — Dakkhiõeyyo: worthy of
offerings)
8. อฺชลิกรณีโย (เปนผูควรแกการทําอัญชลี, ควรแกการกราบไหว — A¤jalikaraõãyo:
worthy of reverential salutation)
9. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เปนแหลงปลูกฝงและ
เผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก — 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; depreciation)
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 (ความถือตัว, ความสําคัญตนเปนอยางนัน้ อยางนี้ — Màna: conceit; pride)

1. เปนผูเ ลิศกวาเขา สําคัญตัววาเลิศกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Better
am I.”)
2. เปนผูเ ลิศกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา (Being superior to others, one thinks, “Equal
am I.”)
3. เปนผูเ ลิศกวาเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Worse
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am I.”)
4. เปนผูเ สมอเขา สําคัญตัววาเลิศกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Better am
I.”)
5. เปนผูเ สมอเขา สําคัญตัววาเสมอเขา (Being equal to others, one thinks, “Equal am I.”)
6. เปนผูเ สมอเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Worse am
I.”)
7. เปนผูเ ลวกวาเขา สําคัญตัววาเลิศกวาเขา (Being inferior to others, one thinks, “Better
am I.”)
8. เปนผูเ ลวกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา (Being inferior to others, one thinks, “Equal am
I.”)
9. เปนผูเ ลวกวาเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา (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 — Lokuttaradhamma: 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.

[311] วิปสสนาญาณ 9

อภิ.สํ.34/706/278; 911/355.

(ญาณในวิปสสนา, ญาณที่นับเขาในวิปสสนา หรือที่จัดเปน
วิปสสนา คือ เปนความรูที่ทาให
ํ เกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง
— Vipassanà¤àõa: insight-knowledge)
1. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความ
เกิดขึ้นและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแลวก็ตองดับไป
ลวนเกิดขึ้นแลวก็ดับไปทั้งหมด — Udayabbaya¤àõa: knowledge of contemplation on
rise and fall)
2. ภังคานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว
คํานึงเดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบสิ้น ก็เห็นวาสังขารทั้งปวงลวนจะตองสลายไปทั้ง
หมด — Bhaïga¤àõa: knowledge of contemplation on dissolution)
3. ภยตูปฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ เมื่อพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีทั่วไปแกทุกสิ่งทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารทั้งปวงไมวาจะเปนไปในภพใด
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คติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนแตจะตองสลายไป ไมปลอดภัยทั้งสิ้น — Bhaya¤àõa: knowledge of the appearance as terror)
4. อาทีนวานุปส สนาญาณ (ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมือ่ พิจารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงซึง่ ลวน
ตองแตกสลายไป เปนของนากลัวไมปลอดภัยทัง้ สิน้ แลว ยอมคํานึงเห็นสังขารทัง้ ปวงนัน้ วาเปน
โทษ เปนสิง่ ทีม่ คี วามบกพรอง จะตองระคนอยูด ว ยทุกข — âdãnava¤àõa: knowledge of
contemplation on disadvantages)
5. นิพพิทานุปส สนาญาณ (ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ เมือ่ พิจารณาเห็นสังขารวา
เปนโทษเชนนัน้ แลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินติดใจ — Nibbidà¤àõa: knowledge of
contemplation on dispassion)
6. มุญจิตกุ มั ยตาญาณ (ญาณอันคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย คือ เมือ่ หนายสังขารทัง้ หลายแลว
ยอมปรารถนาทีจ่ ะพนไปเสียจากสังขารเหลานัน้ — Mu¤citukamyatà¤àõa: knowledge of
the desire for deliverance)
7. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อตองการจะพนไปเสีย
จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณเพื่อมองหาอุบายที่จะ
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 ยอมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เปนขั้นสุดทายของวิปสสนา
ญาณ ตอจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แลวเกิดมรรคญาณใหสําเร็จความเปน
อริยบุคคลตอไป — Anuloma¤àõa: conformity-knowledge; adaptation-knowledge)
ธรรมหมวดนี้ ทานปรุงศัพทขนึ้ โดยถือตามนัยแหงคัมภีรป ฏิสมั ภิทามรรค นํามาอธิบาย
พิสดารในวิสทุ ธิมรรค แตในอภิธมั มัตถสังคหะ ทานเติม สัมมสนญาณ (ญาณทีก่ าหนดพิ
ํ
จารณา
นามรูป คือ ขันธ 5 ตามแนวไตรลักษณ — Sammasana¤àõa: comprehension-knowledge)
เขามาเปนขอที่ 1 จึงรวมเปน วิปส สนาญาณ 10 และเรียกชือ่ ญาณขออืน่ ๆ สัน้ กวานี้ คือ เรียก
อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตกุ มั ยตาญาณ ปฏิสงั ขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ
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 (ภพเปนที่อยูแหงสัตว — Sattàvàsa: Abodes of Beings)
ขอ 1–4 ตรงกับ วิญญาณฐิติ 4 ขอตน
5. สัตวบางพวก ไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชน เหลาเทพจําพวกอสัญญีสัตว (beings
without perception and feeling)
ขอ 6–8 ตรงกับ วิญญาณฐิติ ขอที่ 5–7
9. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ (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] อนุบพุ พวิหาร 9 (ธรรมเครือ่ งอยูท ปี่ ระณีตตอกันขึน้ ไปโดยลําดับ — 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 (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา — Sa¤¤àvedayitanirodha: extinction of perception and feeling) เรียกอีกอยางวา นิโรธสมาบัติ (attainment of extinction)
สมาบัติขอที่ 9 นี้ เฉพาะแตพระอนาคามีและพระอรหันตผูชานาญในสมาบั
ํ
ติ 8 ขางตน
แลวเทานั้น จึงจะเขาได
อนุบุพพวิหารนี้ เรียกอีกอยางวา อนุบุพพนิโรธ (Anupubba-nirodha: graded stages
of cessation) เพราะตองดับขั้นตนๆ แตละขั้นไปตามลําดับ จึงจะเขาถึงขั้นสูงที่อยูถัดขึ้นไปได
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] กถาวัตถุ 10

(เรือ่ งทีค่ วรพูด, เรือ่ งทีค่ วรนํามาสนทนากันในหมูภ กิ ษุ — Kathàvatthu:
subjects for discussion; topics of talk among the monks)
1. อัปปจฉกถา (เรื่องความมักนอย, ถอยคําที่ชักนําใหมีความปรารถนานอย ไมมักมากอยาก
เดน — Appicchakathà: talk about or favourable to wanting little)
2. สันตุฏฐิกถา (เรื่องความสันโดษ, ถอยคําที่ชักนําใหมีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอหรือปรน
ปรือ — Santuññhikathà: talk about or favourable to contentment)
3. ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด, ถอยคําที่ชักนําใหมีความสงัดกายใจ — Pavivekakathà: talk
about or favourable to seclusion)
4. อสังสัคคกถา (เรือ่ งความไมคลุกคลี, ถอยคําทีช่ กั นําใหไมคลุกคลีดว ยหมู — Asa§saggakathà: talk about or favourable to not mingling together)
5. วิริยารัมภกถา (เรื่องการปรารภความเพียร, ถอยคําที่ชักนําใหมุงมั่นทําความเพียร —
Viriyàrambhakathà: talk about or favourable to strenuousness)
6. สีลกถา (เรื่องศีล, ถอยคําที่ชักนําใหตั้งอยูในศีล — Sãlakathà: talk about or favourable
to virtue or good conduct)
7. สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ, ถอยคําที่ชักนําใหทําจิตมั่น — Samàdhikathà: talk about or
favourable to concentration)
8. ปญญากถา (เรื่องปญญา, ถอยคําที่ชักนําใหเกิดปญญา — Pa¤¤àkathà: talk about or
favourable to understanding or insight)
9. วิมตุ ติกถา (เรือ่ งวิมตุ ติ, ถอยคําทีช่ กั นําใหทาใจให
ํ พน จากกิเลสและความทุกข — Vimuttikathà:
talk about or favourable to deliverance)
10. วิมตุ ติญาณทัสสนกถา (เรือ่ งความรูค วามเห็นในวิมตุ ติ, ถอยคําทีช่ กั นําใหสนใจและเขาใจ
เรือ่ งความรูค วามเห็นในภาวะทีห่ ลุดพนจากกิเลสและความทุกข — 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 “ทั้งหมด” หรือ “ลวน”; วัตถุอันจูงใจ, วัตถุสําหรับเพง
เพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ — Kasiõa: meditation devices)
ก. ภูตกสิณ 4 (กสิณคือมหาภูตรูป — Bhåta-kasiõa: Element-Kasiõa)

[316]
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1. ปฐวีกสิณ (กสิณคือดิน, กสิณที่ใชดินเปนอารมณ — Pañhavã~: the Earth Kasiõa)
2. อาโปกสิณ (กสิณคือนํ้า — âpo~: the Water Kasiõa)
3. เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — Tejo~: the Fire Kasiõa)
4. วาโยกสิณ (กสิณคือลม — Vàyo~: the Air Kasiõa: Wind Kasiõa)
ข. วรรณกสิณ 4 (กสิณคือสี — 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 (กสิณคือที่วางเปลา, ชองวาง — âkàsa~: the Space Kasiõa)
กสิณที่มาในบาลี เชน องฺ.ทสก.24/25/48 (A.V.46) ไมมี อาโลกกสิณ แตมี วิญญาณกสิณ
(กสิณคือวิญญาณ — Vi¤¤àõa~: the Consciousness Kasiõa) เปนขอที่ 10 และ อากาสกสิณ เปนขอที่ 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 โดยทารุณขมขี่, ไดมาแลวไมเลี้ยงตนให
อิ่มหนําเปนสุข, ทั้งไมแจกจายแบงปนและไมใชทํากรรมดี
(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 โดยทารุณขมขี่, ไดมาแลวเลี้ยงตนใหอิ่ม
หนําเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํากรรมดี
(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 โดยทารุณขมขี่, ไดมาแลว เลี้ยงตนให
อิ่มหนําเปนสุขดวย, แจกจายแบงปนและใชทํากรรมดีดวย
(So seeking wealth, a certain one does make himself happy and cheerful, he
does share with others and does meritorious deeds.)

(พวกที่ 1 ควรตําหนิทั้ง 3 สถาน; พวกที่ 2 ตําหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 3 ตําหนิ 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 แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารุณขมขีบ่ า งไมทารุณ
ขมขีบ่ า ง, ไดมาแลวไมเลีย้ งตนใหอมิ่ หนําเปนสุข, ไมแจกจายแบงปนและไมใชทากรรมดี
ํ
(Same as 1)
5. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารุณขมขีบ่ า งไมทารุณ
ขมขีบ่ า ง, ไดมาแลวเลีย้ งตนใหอมิ่ หนําเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทากรรมดี
ํ
(Same as 2)
6. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารุณขมขี่บางไม
ทารุณขมขีบ่ า ง, ไดมาแลวเลีย้ งตนใหอมิ่ หนําเปนสุข, ทัง้ แจกจายแบงปนและใชทากรรมดี
ํ
(Same as 3)
(พวกที่ 4 ควรตําหนิ 3 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 5 ตําหนิ 2 สถาน ชม 2 สถาน; พวกที่ 6 ตําหนิ 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 ไมทารุณขมขี่, ไดมาแลวไมเลี้ยงตนใหอิ่ม
หนําเปนสุข, ไมแจกจายแบงปนและไมใชทํากรรมดี (Same as 1)
8. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมขี่, ไดมาแลวเลี้ยงตนใหอิ่ม
หนําเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํากรรมดี (Same as 2)
9. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมขี่, ไดมาแลวก็เลี้ยงตนใหอิ่ม
หนําเปนสุขดวย, ทั้งแจกจายแบงปนและใชทํากรรมดีดวย; แตเขายังติด ยังสยบมัวเมา
ยังหมกมุน บริโภคโภคะเหลานั้นโดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาทําตนใหเปนอิสระ
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 ควรตําหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 8 ตําหนิ 1 สถาน ชม 2 สถาน; พวกที่ 9 ชม 3 สถาน
ตําหนิ 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 ไมทารุณขมขี่, ไดมาแลวเลี้ยงตนใหอิ่ม
หนําเปนสุข, แจกจายแบงปนและใชทํากรรมดี; อีกทั้งไมสยบมัวเมา ไมหมกมุน บริโภค
โภคะเหลานั้นอยางรูเทาทันเห็นโทษ มีปญญาทําตนใหเปนอิสระหลุดพนเปนนายเหนือ
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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 นี้ 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 วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลัก
ความเชื่อ ที่ตรัสไวในกาลามสูตร — 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 ดวยการอางตําราหรือคัมภีร — 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 ทิฏนิ ชิ ฌ
ฺ านกฺขนฺตยิ า (อยาปลงใจเชือ่ เพราะเขาไดกบั ทฤษฎีทพี่ นิ จิ ไวแลว — 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 ที่ชื่อกาลามสูตร เพราะทรงแสดงแกชนเผากาลามะ
แหงวรรณะกษัตริย ที่ชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาลามะนั้นเปนชาวเกสปุตตนิคม
A.I.189.

องฺ.ติก.20/505/241.
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[318] กิเลส 10 (สภาพที่ทําใหจิตเศราหมอง — 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 (ความไมละอายตอความชั่ว — Ahirika: shamelessness)
10. อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอความชั่ว — Anottappa: lack of moral dread)
สิบอยางนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา กิเลสวัตถุ (สิ่งกอความเศราหมอง) 10
Vbh.391.

[319] กุศลกรรมบถ 101 (ทางแหงกุศลกรรม,

อภิ.วิ.35/1026/528.

ทางทําความดี, กรรมดีอันเปนทางนําไปสู
สุคติ — Kusala-kammapatha: wholesome course of action) วาโดยหัวขอยอ ดังนี้
ก. กายกรรม 3 (การกระทําทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี* (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 (การกระทําทางวาจา — 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 (เวนจากพูดคําหยาบ — Pharusàya vàcàya ~: abstention
from harsh speech)
7. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (เวนจากพูดเพอเจอ — Samphappalàpà ~: abstention from

*

เวรมณี แปลวา “เจตนาที่ทําใหเวน” หรือ “เจตนาที่ตรงขาม” เมื่อจะแปลใหเต็มความ จึงควรแปลวา “การ
กระทําที่วางจากการคิดเบียดเบียน” หรือ “การทําดีที่ตรงขามกับการเบียดเบียนชีวิต” ดังนี้เปนตน
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vain talk or gossip)
ค. มโนกรรม 3 (การกระทําทางใจ — 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, ทางทําความดี, กรรมดีอันเปนทางนําไปสู

ความสุขความเจริญหรือสุคติ — Kusala-kammapatha: wholesome course of action) วา
โดยขอธรรมสมบูรณ (แปลตัดเอาแตใจความ) ดังนี้
ก. กายกรรม 3 (การกระทําทางกาย — 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 (การกระทําทางวาจา — 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 (ละการพูดคําสอเสียด ชวย
สมานคนที่แตกราวกัน สงเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกลาวถอยคําที่สรางสามัคคี — 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 (ละคําหยาบ พูดแต
คําสุภาพออนหวาน — to avoid harsh language and speak gentle, loving, courteous,
dear and agreeable words)
7. สมฺผปฺปลาป ปหาย ฯเปฯ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ
วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ (ละการพูดเพอเจอ พูดแตคําจริง 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 (การกระทําทางใจ — mental action)
8. อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ (ไมเพงเล็งอยากไดของผูอื่น — to be without covetousness)
9. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ (ไมมีจิตคิดราย คิดปรารถนา
แตวา ขอใหสัตวทั้งหลายไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ครองตนอยูเปนสุขเถิด — to be
free from ill-will, thinking, ‘Oh, that these beings were free from hatred and illwill, and would lead a happy life free from trouble.’)
10. สมฺมาทิฏ โิ ก โหติ ฯเปฯ สยํ อภิ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา ปเวเทนฺตตี ิ (มีความเห็นชอบ เชน
วา ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชัว่ มี 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 ในบาลีเรียกชื่อหลายอยาง เชนวา ธรรมจริยา (ความประพฤติธรรม
— righteous conduct) บาง โสไจย (ความสะอาดหรือเครือ่ งชําระตัว — cleansing) บาง อริยธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผูเ จริญ — virtues of a noble or civilized man) บาง อริยมรรค
(มรรคาอันประเสริฐ — the noble path) บาง สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท — good law; true
law) บาง สัปปุรสิ ธรรม (ธรรมของสัตบุรษุ — 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, ทางทําความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทางนํา

ไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือทุคติ — Akusala-kammapatha: unwholesome course of
action)
ก. กายกรรม 3 (การกระทําทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาติบาต (การทําชีวติ ใหตกลวง, ปลงชีวติ — 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 (การกระทําทางวาจา — 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 (คําพูดเพอเจอ — Samphappalàpa: frivolous talk; vain talk; gossip)
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ค. มโนกรรม 3 (การกระทําทางใจ — 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 (คุณธรรมที่ทําใหพระเถระอยูสําราญในที่ทุกสถาน — Theradhamma:

qualities which make for happy living of an elder monk)
1. เถโร รตฺตฺู (เปนผูใหญ บวชนาน รูเห็นกิจการ ทรงจําเรื่องราวไวไดมาก — 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 ชํานิชํานาญ สามารถ
วินิจฉัยไดดวยดี — Svàgatapàñimokkho: to be well versed in the codes of discipline)
5. อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล (ฉลาดในการระงับอธิกรณที่เกิดขึ้น — Adhikaraõasamuppàdavåpasamakusalo: to be skilled in settling a legal question that has
arisen)
6. ธมฺมกาโม (เปนผูใครธรรม รักความรู รักความจริง รูจักรับฟงและรูจักพูด ทําใหเปนที่ชื่น
ชมสนิทสนมสบายใจ นาเขาไปปรึกษาสนทนา และชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัย
ที่ยิ่งๆ ขึ้นไป — 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 ก็สํารวมเปนอันดี
— Pàsàdiko: to be charming and perfectly composed in his goings out and
comings in and in sitting in the house)
9. ฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — 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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(บาลีเรียก ตถาคตพลญาณ 10 คือ พระญาณอันเปนกําลังของพระ
ตถาคต 10 ประการ ที่ทาให
ํ พระองคสามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่นคง —
Dasa-bala¤àõa: the Ten Powers of the Perfect One)
1. ฐานาฐานญาณ (ปรีชาหยั่งรูฐานะและอฐานะ คือ รูกฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีด
ขั้นของสิ่งทั้งหลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได และแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรม เกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคล
ซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดีและชั่วตางๆ กัน — òhànàñhàna-¤àõa: knowledge of instance
and no instance; knowledge of possibilities and impossibilities)
2. กรรมวิปากญาณ (ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม คือ สามารถกําหนดแยกการใหผลอยางสลับ
ซับซอน ระหวางกรรมดีกับกรรมชั่ว ที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ มองเห็นรายละเอียด
และความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน — Kammavipàka-¤àõa:
knowledge of the ripening of action; knowledge of the results of kamma)
3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูคติทั้งปวง คือ สุคติ ทุคติ
หรือพนจากคติ หรือปรีชาหยัง่ รูข อ ปฏิบตั ทิ จี่ ะนําไปสูอ รรถประโยชนทงั้ ปวง กลาวคือ ทิฏฐธัมมิกตั
ถะ สัมปรายิกัตถะ หรือ ปรมัตถะ คือรูวาเมื่อปรารถนาจะเขาถึงคติหรือประโยชนใด จะตองทํา
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 ทั้งฝายอุปาทินนกสังขารและฝายอนุปาทินนกสังขาร เชน รูจักสวน
ประกอบตางๆ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั้น พรอมทั้งลักษณะและหนาที่ของมัน
แตละอยาง อาทิการปฏิบัติหนาที่ของขันธ อายตนะ และธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรู
เปนตน และรูเหตุแหงความแตกตางกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น — Nànàdhàtu-¤àõa:
knowledge of the world with its many different elements)
5. นานาธิมุตติกญาณ (ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ คือ รูอัธยาศัย ความโนมเอียง ความเชื่อถือ แนว
ความสนใจ เปนตน ของสัตวทั้งหลายที่เปนไปตางๆ กัน — Nànàdhimuttika-¤àõa:
knowledge of the different dispositions of beings)
6. อินทริยปโรปริยัตตญาณ (ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย
คือ รูวาสัตวนั้นๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แคไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอย มี
อินทรียออน หรือแกกลา สอนงาย หรื อ สอนยาก มีความพรอมที่จะตรัสรูหรือไม —
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 และสมาบัตทิ งั้ หลาย — Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa: knowledge of defilement,
cleansing and emergence in the cases of the meditations, liberations, concentrations and attainments)
8. ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ (ปรี ช าหยั่งรู  อัน ทํ าใหร ะลึ กภพที่เคยอยูในหนหลังได —
Pubbenivàsànussati-¤àõa: knowledge of the remembrance of former existences)
9. จุตูปปาตญาณ (ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไปตามกรรม — Cutåpapàta-¤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 เปนอีกชื่อหนึ่งของ [320] กุศลกรรมบถ 10 2.
[,,,] ธรรมมีอุปการะมาก 10 ดู [324] นาถกรณธรรม 10.
[324] นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอันกระทําที่พึ่ง, ธรรมสรางที่พึ่ง, คุณธรรมที่ทําใหตนเปน

ที่พึ่งของตนได — Nàthakaraõa-dhamma: virtues which make for protection)
1. สีล (ความประพฤติดงี ามสุจริต รักษาระเบียบวินยั มีอาชีวะบริสทุ ธิ์ — Sãla: good conduct;
keeping moral habits)
2. พาหุสจฺจ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก มีความรูความเขาใจลึกซึ้ง — Bàhusacca:
great learning)
3. กลฺยาณมิตฺตตา (ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี ไดที่ปรึกษา และผูแนะนําสั่งสอนที่ดี
— 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
ทําใหเกิดความพอใจ นารวมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป — 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. วิรยิ ารมฺภ (ความขยันหมัน่ เพียร คือ เพียรละความชัว่ ประกอบความดี มีใจแกลวกลา บาก
บัน่ กาวหนา ไมยอ ทอ ไมทอดทิง้ ธุระ — Viriyàrambha: energy; effort; energetic exertion)
8. สนฺตุฏี (ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจดวยปจจัยสีท่ หี่ ามาไดดว ยความเพียร
อันชอบธรรมของตน — Santuññhã: contentment)
9. สติ (ความมีสติ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทําคําที่พูดไวได เปนอยูอยางไมประมาท —
Sati: mindfulness; ability to remember what one has done and spoken)
10. ปฺา (ความมีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูจักคิดพิจารณา เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)
นาถกรณธรรมนี้ ทานเรียกวาเปน พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเปน
กําลังหนุนในการบําเพ็ญคุณความดีทั้งหลาย ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสําเร็จได
อยางกวางขวางไพบูลย
D.III.266,290; A.V.23.

ที.ปา.11/357/281; 466/334; องฺ.ทสก.24/17/25.

[325] บารมี 10 หรือ ทศบารมี (ปฏิปทาอันยวดยิ่ง, คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางยิง่
ยวด คือ ความดีทบี่ าเพ็
ํ ญอยางพิเศษ เพือ่ บรรลุซงึ่ จุดหมายอันสูง เชน ความเปนพระพุทธเจา
และความเปนมหาสาวก เปนตน — Pàramã: perfections)
1. ทาน (การให การเสียสละ — Dàna: giving; charity; generosity; liberality)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหอยูในหลักความประพฤติที่เปนแบบแผนแหงภาวะของตน, ความ
ประพฤติดีงามถูกตองตามระเบียบวินัย —Sãla: morality; good conduct)
3. เนกขัมมะ (การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม — Nekkhamma: renunciation)
4. ปญญา (ความรอบรู, ความหยั่งรูเหตุผล เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
และรูจักแกไขปฏิบัติจัดการตางๆ — Pa¤¤à: wisdom; insight; understanding)
5. วิริยะ (ความเพียร, ความแกลวกลา ไมเกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ กาว
หนาเรื่อยไป ไมทอดทิ้งธุระหนาที่ — Viriya: energy; effort; endeavour)
6. ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ สามารถใชสติปญญาควบคุมตนใหอยูในอํานาจ
เหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติ ที่ตั้งไวเพื่อจุดหมายอันชอบ ไมลุอํานาจ
กิเลส — Khanti: forbearance; tolerance; endurance)
7. สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ — Sacca: truthfulness)
8. อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแหงการกระทําของตนไวแน
นอน และดําเนินตามนั้นแนวแน — Adhiññhàna: resolution; self-determination)
9. เมตตา (ความรักใคร, ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลใหผูอื่นและเพื่อนรวมโลกทั้งปวง
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มีความสุขความเจริญ — Mettà: loving-kindness; friendliness)
10.อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง, ความวางใจสงบราบเรียบสมําเสมอ
่
เทีย่ งธรรม และดํารง
อยูในธรรม ไมเอนเอียงหรือหวั่นไหวไปดวยความยินดียินรายชอบชังหรือแรงเยายวนยั่วยุใดๆ
— Upekkhà: equanimity; indifference to praise and blame in the performance of
duty)
ทศบารมีนี้ เรียงตามที่ถือวาไดบําเพ็ญในทศชาติ (จัดแบบไทย) ดังนี้
2. พระมหาชนก — วิริยะ (5)
1. พระเตมีย — เนกขัมมะ (ขอที่ 3)
4. พระเนมิราช — อธิษฐาน (8)
3. พระสุวรรณสาม — เมตตา (9)
5. พระมโหสถ — ปญญา (4)
6. พระภูริทัตต — ศีล (2)
8. พระนารทะ — อุเบกขา (10)
7. พระจันทกุมาร — ขันติ (6)
9. พระวิธุระ — สัจจะ (7)
10. พระเวสสันดร — ทาน (1)
บารมีนั้น ทานกลาววาจะบําเพ็ญใหบริบูรณ ตองครบ 3 ขั้น 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)
บําเพ็ญทั้ง 10 บารมี ครบ 3 ขั้นนี้ 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.
[,,,] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10 ดู [248] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10.
[,,,] มิจฉัตตะ ดู [334] มิจฉัตตะ 10.
[,,,] มูลเหตุการบัญญัติพระวินัย 10 ดู [327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย
10.

[326] ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา, กิจวัตรทีพ่ ระเจาแผนดิน

ควรประพฤติ, คุณธรรมของผูป กครองบานเมือง, ธรรมของนักปกครอง — Ràjadhamma: virtues
or duties of the king; royal virtues; virtues of a ruler)
1. ทาน (การให คือ สละทรัพยสิ่งของ บํารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร และบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน — Dàna: charity; liberality; generosity)
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2. ศีล (ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ
ใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน — Sãla:
high moral character)
3. ปริจจาคะ (การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวติ ของตน เพือ่
ประโยชนสขุ ของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง — 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 แตมิขาดยําเกรง —
Maddava: kindness and gentleness)
6. ตปะ (ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงํายํายี
่ จิต ระงับยับยั้งขมใจ
ได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยูสมํ่าเสมอ
หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจใหบริบูรณ — Tapa: austerity; self-control;
non-indulgence)
7. อักโกธะ (ความไมโกรธ คือ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความ
และกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ
และกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตนเอง — Akkodha: non-anger; non-fury)
8. อวิหงิ สา (ความไมเบียดเบียน คือ ไมบบี คัน้ กดขี่ เชน เก็บภาษีขดู รีด หรือเกณฑแรงงานเกิน
ขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผู
ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง — Avihi§sà: non-violence; non-oppression)
9. ขันติ (ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร
ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้ง
กรณียที่บาเพ็
ํ ญโดยชอบธรรม — Khanti: patience; forbearance; tolerance)
10. อวิโรธนะ (ความไมคลาดธรรม คือ วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงทีไ่ มมคี วามเอน
เอียงหวัน่ ไหวเพราะถอยคําทีด่ รี า ย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมัน่ ในธรรม
ทัง้ สวนยุตธิ รรม คือ ความเทีย่ งธรรม ก็ดี นิตธิ รรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอด
จนขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลือ่ นคลาดวิบตั ไิ ป — Avirodhana: nondeviation from righteousness; conformity to the law)
ราชธรรม 10 นี้ พึงจดจํางายๆ 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
หรือประโยชนที่ทรงประสงค ในการทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสงฆสาวก — Sikkhàpadapa¤¤atti atthavasa: reasons for laying down the course of training for monks;
purposes of monastic legislation)
ก. วาดวยประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
1. สงฺฆสุฏุตาย (เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ คือ เพื่อความเรียบรอยดีงามแหงสงฆ ซึ่งไดทรง
ชี้แจงใหมองเห็นคุณโทษแหงความประพฤตินั้นๆ ชัดเจนแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นไวโดย
ความเห็นชอบรวมกัน — for the excellence of the unanimous Order)
2. สงฺฆผาสุตาย (เพื่อความผาสุกแหงสงฆ — for the comfort of the Order)
ข. วาดวยประโยชนแกบุคคล
3. ทุมมฺ งฺกนู ํ ปุคคฺ ลานํ นิคคฺ หาย (เพือ่ ขมบุคคลผูเ กอยาก คือ เพือ่ กําราบคนผูด า น 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. ทิฏ ธมฺมกิ านํ อาสวานํ สํวราย (เพือ่ ปดกัน้ อาสวะทัง้ หลายอันจะบังเกิดในปจจุบนั คือ เพือ่
ระวังปดทางความเสือ่ มเสีย ความทุกข ความเดือดรอน ทีจ่ ะมีในปจจุบนั —for the restraint of
the cankers in the present; for the prevention of temporal decay and troubles)
6. สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย (เพือ่ บําบัดอาสวะทัง้ หลายอันจะบังเกิดในอนาคต คือ
เพือ่ ปองกันมิใหเกิดความเสือ่ มเสีย ความทุกขความเดือดรอน ทีจ่ ะมีมาในภายหนาหรือภพหนา —
for warding off the cankers in the hereafter; for protection against spiritual decay
and troubles)
ง. วาดวยประโยชนแกประชาชน
7. อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย (เพือ่ ความเลือ่ มใสของชุมชนทีย่ งั ไมเลือ่ มใส — for the confidence
of those who have not yet gained confidence)
8. ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย (เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสแลว — for the
increase of the confidence of the confident)
จ. วาดวยประโยชนแกพระศาสนา
9. สทฺธมฺมฏติ ยิ า (เพือ่ ความตัง้ มัน่ แหงสัทธรรม — for the lastingness of the true doctrine)
10. วินยานุคคฺ หาย (เพือ่ อนุเคราะหวนิ ยั คือ ทําใหมบี ทบัญญัตสิ าหรั
ํ บใชเปนหลักเกณฑจดั ระเบียบ
ของหมู สนับสนุนความมีวนิ ยั ใหหนักแนนมัน่ คงยิง่ ขึน้ — 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, ธรรมารมณที่เกิดแกผูไดตรุณ-วิปสสนา

หรือวิปสสนาออนๆ ทําใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว 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 (ความเพียรที่พอดี — 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 (สังโยชนเบื้องตํ่า เปนอยางหยาบ เปนไปในภพอันตํ่า — Orambhàgiya~: 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. สีลพั พตปรามาส (ความถือมัน่ ศีลพรต โดยสักวาทําตามๆ กันไปอยางงมงายเห็นวาจะบริสทุ ธิ์
หลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร — Sãlabbataparàmàsa: adherence to rules and rituals)
4. กามราคะ (ความกําหนัดในกาม, ความติดใจในกามคุณ — Kàmaràga: sensual lust)
5. ปฏิฆะ (ความกระทบกระทัง่ ในใจ, ความหงุดหงิดขัดเคือง — 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 (ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน หรือในอรูปธรรม, ความปรารถนาในอรูปภพ
— Aråparàga: greed for immaterial existence; attachment to formless realms)
8. มานะ (ความสําคัญตน 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
ลําดับการละสังโยชน 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. ปฏิฆะ 3. มานะ 4. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Diññhi: false views) 5. วิจกิ จิ ฉา
6. สีลพั พตปรามาส 7. ภวราคะ (ความติดใจปรารถนาในภพ — Bhavaràga: greed for
existence) 8. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy) 9. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ —
Macchariya: meanness; stinginess) 10. อวิชชา
สังโยชน 10 ในหมวดนี้ เปนแนวพระอภิธรรม หรือ อภิธรรมนัย ไดแสดงความหมายไว
เฉพาะขอที่ตางจากหมวดกอน
Vbh.391.

อภิ.วิ.35/1029/528.

[331] สัญญา 10 (ความกําหนดหมาย, แนวความคิดความเขาใจ สําหรับใชกาหนดพิ
ํ
จารณา

ในการเจริญกรรมฐาน — Sa¤¤à: perception; contemplation; ideas as objects of
meditation)
1. อนิจฺจสฺา (กําหนดหมายความไมเที่ยงแหงสังขาร — Anicca-sa¤¤à: contemplation
on impermanency)
2. อนตฺตสฺา (กําหนดหมายความเปนอนัตตาแหงธรรมทัง้ ปวง — Anatta~: contemplation
on impersonality)
3. อสุภสฺา (กําหนดหมายความไมงามแหงกาย — Asubha~: contemplation on foulness
or loathsomeness)
4. อาทีนวสฺา (กําหนดหมายโทษทุกขของกายอันมีความเจ็บไขตางๆ — âdãnava~:
contemplation on the disadvantages of the body)
5. ปหานสฺา (กํ าหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย — Pahàna~:
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contemplation on abandonment or overcoming)
6. วิราคสฺา (กําหนดหมายวิราคะวาเปนธรรมละเอียดประณีต — Viràga~: contemplation
on detachment)
7. นิโรธสฺา (กําหนดหมายนิโรธวาเปนธรรมละเอียดประณีต — Nirodha~: contemplation on cessation)
8. สพฺพโลเก อนภิรตสฺา (กําหนดหมายความไมนา เพลิดเพลินในโลกทัง้ ปวง — Sabbaloke
anabhirata~: contemplation on the non-delightfulness of the whole world)
9. สพฺพสงฺขาเรสุ อนิฏสฺา (กําหนดหมายความไมนา ปรารถนาในสังขารทัง้ ปวง —Sabbasaïkhàresu aniññha~: contemplation on the non-pleasantness of the whole world)
10. อานาปานสติ (สติกําหนดลมหายใจเขาออก — ànàpànasati: mindfulness of inand out-breathing)
ในขอ 9. อนิฏสฺา พระบาลีเดิมเปน อนิจฺจสฺา บาง อนิจฺฉาสฺา 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 (ธรรมคือคําสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน กลาวคือ พุทธพจน — Pariyattidhamma: the text to be studied, i.e. the words of the Buddha)
(ฉบับอักษรโรมันยังไมไดพิมพ)

สงฺคห.ฏีกา 65.

[333] สัมมัตตะ 10 (ภาวะทีถ่ กู , ความเปนสิง่ ทีถ่ กู — Sammatta: rightness; right states)

8 ขอตน ตรงกับองคมรรค 8 ขอ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และเพิม่ 2 ขอ คือ
9. สัมมาญาณ (รูช อบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณทัง้ 19 ประเภท — Sammà¤àõa:
right knowledge; right insight)
10. สัมมาวิมตุ ติ (หลุดพนชอบ ไดแก อรหัตตผลวิมตุ ติ — Sammàvimutti: right deliverance)
ธรรมหมวดนี้ เรียกชื่ออีกอยางวา อเสขธรรม (ธรรมของพระอเสขะ — Asekhadhamma: 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] มิจฉัตตะ 10 (ภาวะทีผ่ ดิ , ความเปนสิง่ ทีผ่ ดิ — Micchatta: wrongness; wrong states)

1. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความ
เห็นที่ไมนําไปสูความพนทุกข — Micchàdiññhi: wrong view)
2. มิจฉาสังกัปปะ (ดําริผิด ไดแก ความดําริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ
— Micchàsaïkappa: wrong thought)
3. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ไดแก วจีทุจริต 4 — Micchàvàcà: wrong speech)
4. มิจฉากัมมันตะ (กระทําผิด ไดแก กายทุจริต 3 — Micchàkammanta: wrong action)
5. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก เลี้ยงชีวิตในทางทุจริต — Micchà-àjãva: wrong
livelihood)
6. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ — Micchàvàyàma: wrong effort)
7. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย
การไดยศ เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม เปนเหตุชักนําใจใหเกิดกิเลสมีโลภะ มานะ
อิสสา มัจฉริยะ เปนตน — Micchàsati: wrong mindfulness)
8. มิจฉาสมาธิ (ตั้งจิตผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะ พยาบาท
เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนําไปใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อ
ญาณทัสสนะ และความหลุดพน — Micchàsamàdhi: wrong concentration)
9. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายทําความชั่ว และในการ
พิจารณาทบทวนวาความชั่วนั้นๆ ตนกระทําไดอยางดีแลว เปนตน — Micchà¤àõa: wrong
knowledge)
10. มิจฉาวิมุตติ (หลุดพนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สําคัญวาถึงวิมุตติ หรือสําคัญผิดในสิ่งที่มิ
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] อนุสติ 10 (ความระลึกถึง, อารมณอนั ควรระลึกถึงเนืองๆ

— 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. สีลานุสติ (ระลึกถึงศีล คือ นอมจิตรําลึกพิจารณาศีลของตนทีไ่ ดประพฤติปฏิบตั ิ บริสทุ ธิ์ ไม
ดางพรอย — Sãlànussati: recollection of morality; contemplation on one’s own morals)
5. จาคานุสติ (ระลึกถึงการบริจาค คือ นอมจิตระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลว และพิจารณา
เห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผเสียสละนี้ที่มีในตน — Càgànussati: recollection of liberality;
contemplation on one’s own liberality)
6. เทวตานุสติ (ระลึกถึงเทวดา คือ นอมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู และพิจารณา
เห็นคุณธรรมอันทําบุคคลใหเปนเทวดานั้นๆ ตามที่มีอยูในตน — 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 กําหนดพิจารณากายนี้ ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ
อันไมสะอาด ไมงาม นารังเกียจ เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายนี้ มิใหหลงใหลมัวเมา —
Kàyagatà-sati: mindfulness occupied with the body; contemplation on the 32
impure parts of the body)
9. อานาปานสติ (สติกาหนดลมหายใจเข
ํ
าออก — ânàpànasati: mindfulness on breathing)
10. อุปสมานุสติ (ระลึกถึงธรรมเปนทีส่ งบ คือ ระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระนิพพาน อัน
เปนทีร่ ะงับกิเลสและความทุกข — 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] อสุภะ 10 (สภาพอันไมงาม, ซากศพในสภาพตางๆ ซึง่ ใชเปนอารมณแหงสมถกรรมฐาน —

Asubha: ten kinds of foulness; corpses at different stages of decay)
1. อุทธุมาตกะ (ซากศพทีเ่ นาพองขึน้ อืด — Uddhumàtaka: bloated corpse; swollen-up corpse)
2. วินลี กะ (ซากศพทีม่ สี เี ขียวคลําคละด
้
วยสีตา งๆ — Vinãlaka: bluish discoloured corpse;
livid corpse)
3. วิปุพพกะ (ซากศพที่มีนาเหลื
ํ้ องไหลเยิ้มอยูตามที่ที่แตกปริออก — Vipubbaka: festering
corpse)
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4. วิจฉิททกะ (ซากศพที่ขาดจากกันเปน 2 ทอน — Vicchiddaka: split or cut up corpse;
disjoint corpse)
5. วิกขายิตกะ (ซากศพที่ถูกสัตว เชน แรง กา สุนัข จิกทึ้งกัดกินแลว — Vikkhàyitaka:
gnawed corpse)
6. วิกขิตตกะ (ซากศพที่กระจุยกระจาย มือเทาศีรษะหลุดออกไปขางๆ — Vikkhittaka:
scattered corpse; mangled corpse)
7. หตวิกขิตตกะ (ซากศพที่ถูกสับฟนบั่นเปนทอนๆ กระจายออกไป — Hatavikkhittaka:
hacked and scattered corpse; mutilated and mangled corpse)
8. โลหิตกะ (ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู — Lohitaka: blood-stained corpse;
bleeding corpse)
9. ปุฬุวกะ (ซากศพที่มีหนอนคลาคลํ่าเต็มไปหมด — Puëuvaka: worm-infested corpse)
10. อัฏฐิกะ (ซากศพที่ยังเหลืออยูแตรางกระดูกหรือกระดูกทอน — Aññhika: skeleton)
ดู [354] กรรมฐาน 40.
Vism.178.

วิสุทฺธิ.1/226.

[337] อันตคาหิกทิฏฐิ 10 (ความเห็นอันถือเอาที่สุด, ความเห็นผิดที่แลนไปสุดโตงขางใด

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.)
คําวา ตถาคต ในที่นี้ 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;
Ps.I.151; Vbh.392.

ม.ม.13/147/143; สํ.สฬ.18/788/476; องฺ.ทสก.24/193/206;
ขุ.ปฏิ.31/337/226; อภิ.วิ.35/1032/529.

อติเรกทสกะ — หมวดเกิน 10
Groups of More Than Ten

[338] กรรม 12 (การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา

ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม, ในที่นี้หมายถึงกรรม
ประเภทตางๆ พรอมทัง้ หลักเกณฑเกีย่ วกับการใหผลของกรรมเหลานัน้ — Kamma: karma;
kamma; action; volitional action)
หมวดที่ 1 วาโดยปากกาล คือ จําแนกตามเวลาที่ใหผล (classification according to
the time of ripening or taking effect)
1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมใหผลในปจจุบนั คือในภพนี้ — Diññhadhamma-vedanãyakamma: kamma to be experienced here and now; immediately effective kamma)
2. อุปปชชเวทนียกรรม (กรรมใหผลในภพทีจ่ ะไปเกิดคือในภพหนา — Upapajja-vedanãyakamma: kamma to be experienced on rebirth; kamma ripening in the next life)
3. อปราปริยเวทนียกรรม (กรรมใหผลในภพตอๆ ไป — Aparàpariya-vedanãya-kamma:
kamma to be experienced in some subsequent lives; indefinitely effective kamma)
4. อโหสิกรรม (กรรมเลิกใหผล ไมมผี ลอีก — Ahosi-kamma: lapsed or defunct kamma)
หมวดที่ 2 วาโดยกิจ คือ จําแนกการใหผลตามหนาที่ (classification according to
function)
5. ชนกกรรม (กรรมแตงใหเกิด, กรรมที่เปนตัวนําไปเกิด — Janaka-kamma: productive
kamma; reproductive kamma)
6. อุปตถัมภกกรรม (กรรมสนับสนุน, กรรมที่เขาชวยสนับสนุนหรือซํ้าเติมตอจากชนกกรรม
— Upatthambhaka-kamma: supportive kamma; consolidating kamma)
7. อุปปฬกกรรม (กรรมบีบคั้น, กรรมที่มาใหผล บีบคั้นผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกรรม
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 จําแนกตามความยักเยื้องหรือลําดับความแรงใน
การใหผล (classification according to the order of ripening)
9. ครุกกรรม (กรรมหนัก ใหผลกอน ไดแก สมาบัติ 8 หรือ อนันตริยกรรม — Garuka-kamma:
weighty kamma)
10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม (กรรมทํามากหรือกรรมชิน ใหผลรองจากครุกกรรม
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— Bahula-kamma, âciõõa~: habitual kamma)
11. อาสันนกรรม (กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย คือกรรมทําเมื่อจวนจะตายจับใจอยู
ใหมๆ ถาไมมี 2 ขอกอน ก็จะใหผลกอนอื่น — âsanna-kamma: death-threshold kamma;
proximate kamma)
12. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม (กรรมสักวาทํา, กรรมที่ทําไวดวยเจตนาอัน
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 (วัตรของพระเจาจักรพรรดิ, พระจริยาทีพ่ ระจักรพรรดิพึงทรง

บําเพ็ญสมํ่าเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบําเพ็ญพระราชกรณียของพระเจาจักรพรรดิ, หนาที่ของ
นักปกครองผูย งิ่ ใหญ — Cakkavatti-vatta: duties of a universal king or a great ruler)
1. ธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปน
ธงชัย เปนธรรมาธิปไตย — Dhammàdhipateyya: supremacy of the law of truth and
righteousness; rule of the Dhamma; rule of the true law) (1) และ
2. ธรรมิ ก ารั กขา (จั ดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรมและเปนธรรม —
Dhammikàrakkhà: provision of the right watch, ward and protection)
ก. อันโตชน (แกชนภายใน ตั้งแตพระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติราชการในพระองค
ทัง้ หมด คือ คนในปกครองสวนตัว ตัง้ แตบตุ รธิดาเปนตนไป ดวยใหการบํารุงเลีย้ งอบรม
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 (แกกษัตริยทั้งหลายผูอยูในพระบรมเดชานุภาพ, เจาเมืองขึ้น, ปจจุบัน
สงเคราะหชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผูใหญทั้งหลาย, ขาราชการฝายปกครอง
— for colonial kings; administrative officers) (4)
ง. อนุยนต (แกผูตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย, ปจจุบันควรสงเคราะหขาราชการ
ฝายพลเรือนเขาทั้งหมด — for the royal dependants; civil servants) (5)
จ. พราหมณคฤหบดี (แกชนเจาพิธี เจาตํารา 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 ราษฎรทั้งปวงทุกทองถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไป
ไมทอดทิง้ — for town and country dwellers; townsmen and villagers; upcountry
people) (7)
ช. สมณพราหมณ (แกพระสงฆและบรรพชิตผูท รงศีลทรงคุณธรรม — for the religious)
(8)
ญ.มิคปกษี (แกมฤคและปกษี คือ สัตวอันควรสงวนทั้งหลาย — for beasts and birds)
(9)
3. อธรรมการนิเสธนา (หามกัน้ มิใหมกี ารอันอธรรมเกิดขึน้ ในพระราชอาณาเขต คือ จัดการ
ปองกัน แกไข มิใหมีการกระทําความผิดความชั่วรายเดือดรอนเกิดขึ้นในบานเมือง —
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 เพื่อใหรูชัดการอันดีชั่ว 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 ตามที่มาที่อาง ในพระบาลี คือพระไตรปฎก ทานไม
ระบุจํานวนขอไว แตนับตามที่ตรัสไว เปนหลักการที่ยึดถือหนึ่งขอ และหลักปฏิบัติ 4 ขอ จึง
รวมเปน 5 ขอ อยางไรก็ดี ขอยอยที่แยกออกไปจากขอ 2 (ธรรมิการักขา) แตละอยาง ในชั้น
อรรถกถาคงเห็นวามีความสําคัญมาก และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติจาเพาะต
ํ
างกันออกไป จึงจัด
เปนวัตรแตละขอเทากันหมด นับได 12 ขอ ตามตัวเลขในวงเล็บขางหลัง
แตในอรรถกถาแหงพระสูตรนี้เอง (ที.อ.3/46) ทานจัดตางออกไปดังนี้
1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ (สงเคราะหชนภายใน และพลกายกองทหาร)
2. ขตฺติเยสุ (สงเคราะหกษัตริยเมืองขึ้นทั้งหลาย)
3. อนุยนฺเตสุ (สงเคราะหเหลาเชื้อพระวงศ ผูตามเสด็จเปนราชบริพาร)
4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (คุมครองพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย)
5. เนคมชานปเทสุ (คุมครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลาย)
6. สมณพฺราหฺมเณสุ (คุมครองเหลาสมณพราหมณ)
7. มิคปกฺขีสุ (คุมครองเนื้อนกที่เอาไวสืบพันธุ)
8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป (หามปรามมิใหมีการประพฤติการอันผิดธรรม)
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9. อธนานํ ธนานุปฺปทาน (ทํานุบํารุงผูขัดสนไรทรัพย)
10. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตวฺ า ปฺหาปุจฉฺ น (เขาไปหาและสอบถามปญหากะสมณพราหมณ)
11. อธมฺมราคสฺส ปหาน (เวนความกําหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม)
12. วิสมโลภสฺส ปหาน (เวนโลภกลา ไมเลือกควรไมควร)
ที่จํากันมาสวนมาก ก็ถือตามนัยอรรถกถานี้ อยางไรก็ดี ตามนัยนี้ ทานไมนับขอ
ธรรมาธิปไตย เขาในจํานวน 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 (การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลาย เพราะ

อาศัยกัน, ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพรอม, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีขึ้น — Pañiccasamuppàda: 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 ความครําครวญ
่
ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็มีพรอม
(There also arise sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีดวยประการฉะนี้
(Thus arises this whole mass of suffering.)
แสดงตามลําดับ 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) สภาพที่ปรุงแตง 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) ภาวะชีวติ ไดแก [98] ภพ 3 อีกนัยหนึง่ วา ไดแก กรรมภพ (ภพ
คือกรรม — active process of becoming ตรงกับ [129] อภิสงั ขาร 3) กับ อุปปตติภพ
(ภพคือทีอ่ บุ ตั ิ — rebirth-process of becoming ตรงกับ [98] ภพ 3)
11. ชาติ (Jàti: birth) ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดอายตนะ
12. ชรามรณะ (Jarà-maraõa: decay and death) ความแกและความตาย ไดแก ชรา (ความ

[340]

254

พจนานุกรมพุทธศาสตร

เสือ่ มอายุ, ความหงอมอินทรีย) กับมรณะ (ความสลายแหงขันธ, ความขาดชีวติ นิ ทรีย)
ทัง้ 12 ขอ เปนปจจัยตอเนือ่ งกันไป หมุนเวียนเปนวงจร ไมมตี น ไมมปี ลาย เรียกวา ภวจักร
(วงลอหรือวงจรแหงภพ — Bhava-cakka: wheel of existence) และมีขอ ควรทราบเกีย่ วกับ
ภวจักรอีกดังนี้
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 ขั้วตอ ระหวางสังเขปหรือชวงทั้ง 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
กําของลอ จําแนกตามสวนเหตุ (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 หัวขอที่กระจายใหเต็ม ในทุกชวงของสังเขป 4 นั่นเอง
ฉ. มูล 2 (Måla: roots) คือ กิเลสที่เปนตัวมูลเหตุ ซึ่งกําหนดเปนจุดเริ่มตนในวงจรแตละชวง
ไดแก
1) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต สงผลถึงเวทนาในชวงปจจุบัน
2) ตัณหา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบัน สงผลถึงชรามรณะในชวงอนาคต
พึงสังเกตดวยวา การกลาวถึงสวนประกอบของภวจักรตามขอ ก. ถึง ฉ. นี้ เปนคําอธิบาย
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ในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน
การแสดงหลักปฏิจจสมุปบาท ใหเห็นความเกิดขึน้ แหงธรรมตางๆ โดยอาศัยปจจัยสืบทอด
กันไปอยางนี้ เปน สมุทยวาร คือฝายสมุทยั ใชเปนคําอธิบายอริยสัจจขอ ที่ 2 (สมุทยั สัจจ) คือ
แสดงใหเห็นความเกิดขึน้ แหงทุกข ปฏิจจสมุปบาททีแ่ สดงแบบนี้ เรียกวา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท
(direct Dependent Origination)
การแสดงในทางตรงขามกับขางตนนี้ เปน นิโรธวาร คือฝายนิโรธ ใชอธิบายอริยสัจจขอที่
3 (นิโรธสัจจ) เรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท (reverse Dependent Origination ซึ่งความ
จริงก็คือ Dependent Extinction นั่นเอง) แสดงใหเห็นความดับไปแหงทุกข ดวยอาศัยความ
ดับไปแหงปจจัยทั้งหลายสืบทอดกันไป ตัวบทของปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมนี้ พึงเทียบจาก
แบบอนุโลมนั่นเอง เชน
1.–2. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สังขารจึงดับ
(Through the total fading away and cessation of ignorance, cease kammaformations.)
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 ความครําครวญ
่
ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
(Also cease sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.
ความดับแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ 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
ปฏิจจสมุปบาทนี้ มีชอื่ เรียกอยางอืน่ อีก ทีส่ าคั
ํ ญคือ อิทปั ปจจยตา (ภาวะทีม่ อี นั นีๆ้ เปนปจจัย
— Idappaccayatà: specific conditionality) ธรรมนิยาม (ความเปนไปอันแนนอนแหงธรรมดา,
กฎธรรมชาติ — Dhammaniyàma: orderliness of nature; natural law) และ ปจจยาการ
(อาการทีส่ งิ่ ทัง้ หลายเปนปจจัยแกกนั — Paccayàkàra: mode of conditionality; structure
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of conditions) เฉพาะชือ่ หลังนีเ้ ปนคําทีน่ ยิ มใชในคัมภีรอ ภิธรรม และคัมภีรร นุ อรรถกถา.
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 (สิ่งที่เชื่อมตอกันใหเกิดความรู,
âyatana: sense-fields; sense-spheres)
1. อายตนะภายใน 6 ดู [276] อายตนะภายใน 6.
2. อายตนะภายนอก 6 ดู [277] อายตนะภายนอก 6.

Vbh.70.

แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู —

อภิ.วิ.35/99/85.

[342] ธุดงค 13 (องคคุณเครื่องสลัดหรือกําจัดกิเลส, 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 คําสมาทานโดยอธิษฐานใจหรือเปลง
วาจาวา “คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “เรางดคฤหบดีจีวร สมาทาน
องคแหงผู—” — Pa§sukålikaïga: refuse-rag-wearer’s practice)
2. เตจีวริกงั คะ (องคแหงผูถ อื ทรงเพียงไตรจีวรเปนวัตร คําสมาทานวา “จตุตถฺ จีวรํ ปฏิกฺขิปามิ,
เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดจีวรผืนที่ 4 สมาทานองคแหงผู—” —Tecãvarikaïga:
triple-robe-wearer’s practice)
หมวดที่ 2 ปณฑปาตปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับบิณฑบาต — connected with almsfood)
3. ปณฑปาติกังคะ (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คําสมาทานวา “อติเรกลาภํ
ปฏิกฺขิปามิ, ปณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดอติเรกลาภ สมาทานองคแหง
ผู—” — Piõóapàtikaïga: alms-food-eater’s practice)
4. สปทานจาริกังคะ (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับเปนวัตร คําสมาทานวา
“โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการเที่ยวตามใจ
อยาก สมาทานองคแหงผู—” — Sapadànacàrikaïga: house-to-house-seeker’s
practice)
5. เอกาสนิกังคะ (องคแหงผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร คือฉันวันละมื้อเดียว ลุกจาก
ที่แลวไมฉันอีก คําสมาทานวา “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา
“ขาพเจางดการฉัน ณ ตางอาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Ekàsanikaïga: one-sessioner’s
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practice)
6. ปตตปณฑิกังคะ (องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ไมใชภาชนะใสอาหารเกิน
1 อยางคือบาตร คําสมาทานวา “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ปตฺตปณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา
“ขาพเจางดภาชนะที่สอง สมาทานองคแหงผู—” — Pattapiõóikaïga: bowl-food-eater’s
practice)
7. ขลุปจ ฉาภัตติกงั คะ (องคแหงผูถ อื หามภัตทีถ่ วายภายหลังเปนวัตร คือเมือ่ ไดปลงใจกําหนด
อาหารทีเ่ ปนสวนของตน ซึง่ เรียกวาหามภัต ดวยการลงมือฉันเปนตนแลว ไมรบั อาหารทีเ่ ขานํา
มาถวายอีก แมจะเปนของประณีต คําสมาทานวา “อติรติ ตฺ โภชนํ ปฏิกขฺ ปิ ามิ, ขลุปจฺฉาภตฺตกิ งฺคํ
สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดโภชนะอันเหลือเฟอ สมาทานองคแหงผู—” — Khalupacchàbhattikaïga: later-food-refuser’s practice)
หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสงั ยุตต (เกีย่ วกับเสนาสนะ — connected with the resting place)
8. อารัญญิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาเปนวัตร อยูหางบานคนอยางนอย 500 ชั่วธนู คือ 25
เสน คําสมาทานวา “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อารฺิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจา
งดเสนาสนะชายบาน สมาทานองคแหงผู—” — âra¤¤ikaïga: forest-dweller’s practice)
9. รุกขมูลกิ งั คะ (องคแหงผูถ อื อยูโ คนไมเปนวัตร คําสมาทานวา “ฉนฺนํ ปฏิกขฺ ปิ ามิ, รุกขฺ มูลกิ งฺคํ
สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดทีม่ งุ บัง สมาทานองคแหงผู—” — Rukkhamålikaïga: treeroot-dweller’s practice)
10. อัพโภกาสิกังคะ (องคแหงผูถืออยูที่แจงเปนวัตร คําสมาทานวา “ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ
ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดที่มุงบังและโคนไม สมาทานองค
แหงผู—” — Abbhokàsikaïga: open-air-dweller’s practice)
11. โสสานิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาชาเปนวัตร คําสมาทานวา “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ,
โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดที่มิใชปาชา สมาทานองคแหงผู—” — Sosànikaïga: charnel-ground-dweller’s practice)
12. ยถาสันถติกงั คะ (องคแหงผูถ อื อยูใ นเสนาสนะแลวแตเขาจัดให คําสมาทานวา “เสนา
สน-โลลุปปฺ  ปฏิกขฺ ปิ ามิ, ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดความอยากเอาแตใจใน
เสนาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Yathàsanthatikaïga: any-bed-user’s practice)
หมวดที่ 4 วิริยปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับความเพียร — connected with energy)
13. เนสัชชิกังคะ (องคแหงผูถือการนั่งเปนวัตร คือเวนนอน อยูดวยเพียง 3 อิริยาบถ คํา
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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ปณฑปาติกงั คะดวย) เอกาสนิกงั คะ (เทากับไดรกั ษาปตตปณฑิกงั คะ และขลุปจ ฉาภัตติกงั คะ
ดวย) และอัพโภกาสิกังคะ (ทําใหรุกขมูลิกังคะ กับยถาสันถติกังคะ หมดความจําเปน)
2) องคเดีย่ วไมคาบเกีย่ วขออืน่ 5 (อสัมภินนังคะ — individual practices) คือ อารัญญิกงั คะ
ปงสุกลู กิ งั คะ เตจีวริกงั คะ เนสัชชิกงั คะ และโสสานิกงั คะ
ข. โดยนิสสัย คือทีอ่ าศัย (dependence) มี 2 คือ ปจจัยนิสติ 12 (อาศัยปจจัย — dependent
on requisites) กับ วิริยนิสิต 1 (อาศัยความเพียร — dependent on energy)
ค. โดยบุคคลผูถือ
1) ภิกษุ ถือไดทั้ง 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 หรืออยางกลาง เชนผูถ อื อยูป า อยูใ นเสนาสนะชายบานตลอดฤดูฝน 4 เดือน
ที่เหลืออยูปา
3) อยางออน หรืออยางเพลา เชน ผูถ อื อยูป า อยูใ นเสนาสนะชายบานตลอดฤดูฝนและหนาว
รวม 8 เดือน
จ. ขอ 9 และ 10 คือ รุกขมูลิกังคะ และอัพโภกาสิกังคะ ถือไดเฉพาะนอกพรรษา เพราะวินัย
กําหนดใหตองถือเสนาสนะในพรรษา
ฉ. ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ขึ้นกับความสมัครใจ มีหลักทั่วไปในการถือวา ถาถือแลวชวย
ใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ควรถือ ถาถือแลวทําให
กรรมฐานเสื่อม หรือทําใหกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือ สวนผูที่ถือหรือไม
ถือ ก็ไมทําใหกรรมฐานเจริญหรือเสื่อม เชน เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ
เปนตน หรือคนอื่นๆ ก็ตาม ควรถือได ฝายแรกควรถือในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชนในภาย
หลัง ฝายหลังเพื่อเปนวาสนาตอไป
ช. ธุดงคที่มาในบาลีเดิม ไมพบครบจํานวนในที่เดียว (ที่พบจํานวนมาก 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 สวนคําอธิบายทั้งหมดพึงดูในคัมภีรวิสุทธิมัคค.
Vism.59–83.

[343] กิจ

วิสุทฺธิ.1/73–104.

หรือ

วิญญาณกิจ 14

(กิจของวิญญาณ, หนาทีข่ องจิต — Vi¤¤àõa-kicca:
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functions of consciousness; psychic functions)
1. ปฏิสนธิ (หนาที่สืบตอภพใหม ไดแกจิต 19 คือ อุเบกขาสันตีรณะ 2 มหาวิบาก 8 รูปวิบาก
5 อรูปวิบาก 4 — Pañisandhi: re-linking; rebirth-linking)
2. ภวังคะ (หนาที่เปนองคของภพ ไดแกจิต 19 อยางเดียวกับปฏิสนธิ — Bhavaïga: lifecontinuum; factor of being)
3. อาวัชชนะ (หนาที่คานึ
ํ งอารมณใหม ไดแก จิต 2 คือ ปญจทวาราวัชชนะ และมโนทวาราวัชชนะ — âvajjana: apprehending; adverting)
4. ทัสสนะ (หนาที่เห็นรูป ไดแก จักขุวิญญาณ 2 — Dassana: seeing)
5. สวนะ (หนาที่ไดยินเสียง ไดแก โสตวิญญาณ 2 — Savana: hearing)
6. ฆายนะ (หนาที่รูกลิ่น ไดแก ฆานวิญญาณ 2 — Ghàyana: smelling)
7. สายนะ (หนาที่ลิ้มรส ไดแก ชิวหาวิญญาณ 2 — Sàyana: tasting)
8. ผุสนะ (หนาทีถ่ กู ตองโผฏฐัพพะ ไดแก กายวิญญาณ 2 — Phusana: contacting; touching)
9. สัมปฏิจฉนะ (หนาที่รับอารมณ ไดแก สัมปฏิจฉนะ 2 — Sampañicchana: receiving)
10. สันตีรณะ (หนาที่พิจารณาอารมณ ไดแก สันตีรณะ 3 — Santãraõa: investigating)
11. โวฏฐัพพนะ หรือ โวฏฐปนะ (หนาทีต่ ดั สินอารมณ ไดแก มโนทวาราวัชชนะ 1 — Voññhapana:
determining)
12. ชวนะ (หนาทีแ่ ลนเสพอารมณ อันเปนชวงทีท่ ากรรม
ํ
ไดแก จิต 55 คือ กุศลจิต 21, อกุศล
จิต 12, กิรยิ าจิต 18 คือเวนอาวัชชนะทัง้ สอง โลกุตตรผลจิต 4 — Javana: apperception;
impulsion)
13. ตทาลัมพนะ (หนาที่รับอารมณตอจากชวนะกอนตกภวังค ไดแก จิต 11 คือ มหาวิบาก 8
สันตีรณะ 3 — Tadàlambana: retention; registration)
14. จุติ (หนาทีเ่ คลือ่ นจากภพปจจุบนั ไดแก จิต 19 อยางเดียวกับในปฏิสนธิ — Cuti: decease;
death; shifting)
จัดโดยฐานทีจ่ ติ ทํากิจ 14 นี้ มี 10 คือ รวมขอ 4, 5, 6, 7, 8 เปนขอเดียว คือ ปญจวิญญาณฐาน (fivefold sense-impressions) นอกนัน้ คงชือ่ เดิม
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 สํารวมในพระปาฏิโมกข มี
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มารยาทเรียบรอย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททัง้ หลาย — 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
ในบาลีที่มา ทานเรียกวา เปน เสขปฏิปทา คือขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของพระเสขะ
(a learner’s course of practice)
M.I.354.

[345] ญาณ 16

ม.ม.13/26/26.

หรือ โสฬสญาณ (ความหยั่งรู ในที่นี้หมายถึงญาณที่เกิดขึ้นแกผูเจริญ
วิปสสนาตามลําดับ ตั้งแตตนจนถึงที่สุด — Soëasa-¤àõa: insight; knowledge)
1. นามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณกําหนดจําแนกรูน ามและรูป คือ รูว า สิง่ ทัง้ หลายมีแตรปู ธรรม
และนามธรรม และกําหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม —Nàmaråpapariccheda-¤àõa: knowledge of the delimitation of mentality–materiality)
2. ปจจยปริคคหญาณ (ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป คือรูวา รูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี
ตามแนวกฎแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี เปนตน — Paccaya-pariggaha-¤àõa:
knowledge of discerning the conditions of mentality–materiality)
3. สัมมสนญาณ (ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ ยกรูปธรรม
และนามธรรมทั้งหลายขึ้นพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะที่เปนของไมเที่ยง 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 ความหยั่งรูที่เปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ
ปุถุชนเขาสูภาวะอริยบุคคล — Gotrabhå-¤àõa: knowledge at the moment of the
“Change-of-lineage”)
14. มัคคญาณ (ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูที่ใหสําเร็จภาวะอริยบุคคลแตละขั้น —
Magga-¤àõa: knowledge of the Path)
15. ผลญาณ (ญาณในอริยผล คือ ความหยั่งรูที่เปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้นๆ —
Phala-¤àõa: knowledge of Fruition)
16. ปจจเวกขณญาณ (ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรูมรรคผล กิเลสที่
ละแลว กิเลสที่เหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู
— 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) ที่จัดลําดับเปนชุดและ
เรียกชื่อเฉพาะอยางนี้ 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 (สติกําหนดลมหายใจ, การเจริญอานาปานสติ

คือใชสติ
กําหนดลมหายใจเขา–ออก แบบที่เปนการเจริญสติปฏฐานไปดวยครบทั้ง 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) เธอสําเหนียกวา เราจักรูทั่วกาย(กองลม)ทั้งหมด หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักรูทั่วกาย(กองลม)ทั้งหมด หายใจออก
4) เธอสําเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจออก
1. Breathing in long, he knows: “I am breathing in long”;

[346]
2.
3.
4.
5)
6)
7)
8)
5)
6)
7)
8)
5.
6.
7.
8.
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or breathing out long, he knows: “I am breathing out long”.
Breathing in short, he knows: “I am breathing in short”;
or breathing out short, he knows: “I am breathing out short”.
He trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe out”.
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
‘ปติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
‘สุขปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘สุขปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจออก
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจออก
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขารหายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขาร หายใจออก
เธอสําเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจออก
He trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe out”.
He trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe out”.
He trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe out”.
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) เธอสําเหนียกวา เราจักรูทั่วถึงจิต หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักรูทั่วถึงจิต หายใจออก
10) เธอสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหราเริง หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหราเริง หายใจออก
11) เธอสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหตั้งมั่น หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหตั้งมั่น หายใจออก
12) เธอสําเหนียกวา เราจักปลอยเปลื้องจิต หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา 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) เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยง หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยง หายใจออก
14) เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก
15) เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจออก
16) เธอสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจเขา
เธอสําเหนียกวา 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) คําวา หายใจเขา และ หายใจออก นัน้ พึงทราบวา เปนคําทีม่ กี ารแปลตางกัน คือ อรรถกถา
แหงพระวินัยแปล อสฺสาส วา “หายใจออก” และ ปสฺสาส วา “หายใจเขา” สวนอรรถกถาแหง
พระสูตรแปลกลับตรงขาม คือแปล อสฺสาส วา “หายใจเขา” และ ปสฺสาส วา “หายใจออก” ในที่นี้
ถือตามคําแปลของอรรถกถาแหงพระสูตร ผูศ กึ ษาทราบอยางนีแ้ ลว จะใชแบบใดก็ได พึงเลือก
ตามปรารถนา
ข) “สําเหนียกวา” เปนคําแปลตามสํานวนเกา หมายถึงคําบาลีวา สิกฺขติ จะแปลแบบทับศัพท
เปน “ศึกษาวา” ก็ได
ค) ธรรมหมวดนี้ เรียกตามบาลีแหงคัมภีรปฏิสัมภิทามัคควา โสฬสวัตถุกอานาปานสติ (เชน
ขุ.ปฏิ.31/361/244; 386/260=Ps.I.162; 173 คําบาลีเดิมเปน โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ บาง
โสฬสวตฺถุโก อานาปานสฺสติสมาธิ บาง บางทีอรรถกถาก็เรียกยักเยื้องไปวา โสฬสวตฺถุกา
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา บาง โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติกมฺมฏานํ บาง) แปลแบบรักษา

หมวดเกิน 10
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ศัพทวา “อานาปานสติมีวัตถุ 16” แตในที่นี้เลือกแปลตามคําอธิบายในคัมภีร ปรมัตถมัญชุสา
มหาฎีกาแหงวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.ฏีกา2/34) วา “อานาปานสติ 16 ฐาน” เพราะในภาษาไทย คําวา
ฐาน เปนคําทีค่ นุ และชวยสือ่ ความหมายของคําวา วัตถุ ในทีน่ ไี้ ดดี แตจะแปลวา “อานาปานสติ
16 หลัก” หรือ “อานาปานสติ 16 หัวขอ (หรือ 16 ขอ)” ก็ได บางทีก็เรียกใหฟงเปนลําดับวา
“อานาปานสติ 16 ขั้น”
ง) 16 ฐาน หรือ 16 หลัก หรือ 16 หัวขอ หรือ 16 ขอ หรือ 16 ขั้นนั้น ทานจัดเปน 4 จตุกกะ
คือเปนหมวดสี่ 4 หมวด ดังนี้
1. กายานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงกายานุปสสนา)
2. เวทนานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงเวทนานุปสสนา)
3. จิตตานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงจิตตานุปสสนา)
4. ธัมมานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงธัมมานุปสสนา)
เปนการระบุชัดวา สวนไหนเปนสติปฏฐานขอใด
จ) วาโดยไตรสิกขา ระหวางปฏิบัตินั้น
• ความมีกายวาจาตั้งอยูในความสงบสํารวม โดยมีเจตนาอันปลอดจากการละเมิดหรือ
เบียดเบียน (กายิกวาจสิกอวีติกกมะ) เปน ศีล
• การมีสติกําหนด ดวยจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณหนึ่งเดียวตามที่กําหนด (จิตตัสเสกัคตา) เปน
สมาธิ
• ความมีสัมปชัญญะรูทั่วพรอม มองเห็นตามสภาวะ เปน ปญญา
ฉ) ในการปฏิบัตินี้ ศีลเปนเพียงฐานที่รองรับอยู สวนธรรมที่ปฏิบัติซึ่งจะเจริญขึ้นไป คือ
สมาธิ และปญญา อันไดแก สมถะ และวิปสสนา ในขอตอไป
ช) ในการปฏิบัติทั้งหมดนี้ สามจตุกกะแรก มีทั้ง สมถะ และ วิปสสนา แตจตุกกะที่ ๔ เปน
วิปสสนา ลวน
ฌ) โสฬสวัตถุกอานาปานสติ นี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงบอย พบไดหลายแหงในพระไตรปฎก
แตที่ประมวลเรื่องเกี่ยวของและขอความแวดลอมไวครบถวน ซึ่งรูจักกันดีและเปนที่อางอิงกัน
ทั่วไป คือ อานาปานสติสูตร (ม.อุ.14/282-291/190-202=MIII.78-88) นอกจากนั้นยังมีคําอธิบายโดย
พิสดารในพระไตรปฎก ปรากฏใน ปฏิสัมภิทามัคค (ขุ.ปฏิ.31/361-422/244-299; = Ps.I.162-196) สวนใน
ชัน้ อรรถกถา ก็มอี ธิบายหลายแหง โดยเฉพาะทีค่ น ควาไดสะดวก คือ วิสทุ ธิมคั ค (วิสุทธิ.2/52-88=
Vism.266-293)
Vin.III.70; M.I.425; M.III.82; S.V.311;
A.V.111; Ps.I.162.

วินย.1/178/132; ม.ม.13/146/140; ม.อุ.14/287/193;
สํ.ม.19/1305/394; อง.ทสก.24/60/119; ขุ.ปฏิ.31/361/244.

[347] อุปกิเลส หรือ จิตตอุปกิเลส 16 (ธรรมเครื่องเศราหมอง, สิ่งที่ทาให
ํ จิตขุนมัว รับ

คุ ณธรรมไดย าก ดุจผ าเปรอะเป อนสกปรก ยอมไมไดดี — Upakkilesa: mental
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defilements)
1. อภิชฌาวิสมโลภะ (คิดเพงเล็งอยากได โลภไมสมควร, โลภกลา จองจะเอา ไมเลือกควรไม
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, เอาตัวขึ้นตั้งขวางไว 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, หลอกดวยคําโออวด — Sàñheyya: hypocrisy)
11. ถัมภะ (ความหัวดื้อ, กระดาง — Thambha: obstinacy; rigidity)
12. สารัมภะ (ความแขงดี, ไมยอมลดละ มุง แตจะเอาชนะกัน — 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 (สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยูเอง ตามที่เหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น เปนไปตามธรรม

นิยามคือกําหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะกิจอาการเปนแบบจําเพาะ
ตัว อันพึงกําหนดเอาเปนหลักไดแตละอยางๆ — Dhàtu: elements)
1. จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุปสาท — Cakkhu-dhàtu: eye element)
2. รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ — Råpa~: visible-data element)

หมวดเกิน 10
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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. ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคอื ชิวหาวิญญาณ — 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
รวมเปนจิตทั้งสิ้น
= 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 (สิ่งที่เปนใหญในการทํากิจของตน คือ ทําใหธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 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 ที่จาแนกเป
ํ
น 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 หรือปญญาอันรูทั่วถึง 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 (อินทรียแหงทานผูรูทั่วถึงแลว กลาวคือ ปญญาของพระอรหันต ได
แก อรหัตตผลญาณ — A¤¤àtàvindriya: perfect-knower faculty, i.e. knowledge of
the Fruition of Arahantship)
อินทรีย 22 นี้ ที่มาในพระสูตร มีกระจายอยูเปนหมวดๆ ในที่หลายแหง ไมครบทั้ง 22 ใน
ที่เดียวกัน เฉพาะที่มาสําคัญไดแก อินทรียสังยุตต (สํ.ม.19/843-1089/256-318; S.V.193-243) สวนที่
มาในพระอภิธรรม และปกรณพิเศษภายหลัง มี วิสุทธิมัคค และ อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน มี
คําอธิบายโดยพิสดาร
Vbh.122; Vism.491; Comp.175.

[350] ปจจัย 24

อภิ.วิ.35/236/161; วิสุทฺธิ.3/72; สงฺคห.41.

(ลักษณะหรืออาการแหงความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย ที่สิ่งหนึ่งหรือ
สภาวธรรมอยางหนึ่ง เปนองคประกอบที่ชวยเอื้อ เกื้อหนุน คํ้าจุน เปนเหตุ หรือเปนเงื่อนไข
ใหสิ่งอื่น หรือสภาวธรรมอยางอื่น เกิดขึ้น คงอยู หรือเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง — Paccaya:
condition; mode of conditionality or relation)
1. เหตุปจจัย (ปจจัยโดยเปนเหตุ — Hetu-paccaya: root condition)
2. อารัมมณปจจัย (ปจจัยโดยเปนอารมณ — ârammaõa-paccaya: object condition)
3. อธิปติปจ จัย (ปจจัยโดยเปนเจาใหญ — 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 (ปจจัยโดยเปนที่อาศัย — Nissaya-paccaya: dependence condition)
9. อุปนิสสยปจจัย (ปจจัยโดยเปนเครื่องหนุนหรือกระตุนเรา — Upanissaya-paccaya:
decisive-support condition; inducement condition)
10. ปุเรชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดกอน — Purejàta-paccaya: prenascence condition)
11. ปจฉาชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดทีหลัง — Pacchàjàta-paccaya: postnascence
condition)
12. อาเสวนป จ จั ย (ป จ จั ย โดยการซํ้ าบ อ ยหรื อ ทํ าให ชิ น — âsevana-paccaya:
repetition condition)
13. กรรมปจจัย (ปจจัยโดยเปนกรรมคือเจตจํานง — Kamma-paccaya: kamma condition)
14. วิปากปจจัย (ปจจัยโดยเปนวิบาก — Vipàka-paccaya: kamma-result condition)
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15. อาหารปจจัย (ปจจัยโดยเปนอาหาร คือเปนเครื่องหลอเลี้ยง — âhàra-paccaya:
nutriment condition)
16. อินทรียปจจัย (ปจจัยโดยเปนเจาการ — Indriya-paccaya: faculty condition)
17. ฌานปจจัย (ปจจัยโดยภาวะจิตที่เปนฌาน — Jhàna-paccaya: condition)
18. มรรคปจจัย (ปจจัยโดยเปนมรรค — Magga-paccaya: path condition)
19. สัมปยุตตปจจัย (ปจจัยโดยประกอบกัน — Sampayutta-paccaya: association
condition)
20. วิปปยุตตปจจัย (ปจจัยโดยแยกตางหากกัน — 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 เปนสาระของคําอธิบายทั้งหมดในคัมภีรปฏฐานแหงพระอภิธรรมปฎก 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] ภูมิ 4 หรือ 31 (ชัน้ แหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวติ — Bhåmi: planes of existence;

planes of life)
1. อบายภูมิ 4 (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ — Apàya-bhåmi: planes of loss and woe;
unhappy planes)
1) นิรยะ (นรก — Niraya: woeful state; hell)
2) ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน — Tiracchànayoni: animal kingdom)
3) ปตติวิสัย (แดนเปรต — Pittivisaya: ghost-sphere)
4) อสุรกาย (พวกอสูร — Asurakàya: host of demons)
2. กามสุคติภมู ิ 7 (กามาวจรภูมทิ เี่ ปนสุคติ, ภูมทิ เี่ ปนสุคติซงึ่ ยังเกีย่ วของกับกาม — Kàmasugatibhåmi: sensuous blissful planes)
1) มนุษย (ชาวมนุษย — Manussà: human realm)
2) จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั้นที่ทาวมหาราช 4 ปกครอง — Càtummahàràjikà: realm
of the Four Great Kings)

หมวดเกิน 10

271

[351]

3) ดาวดึงส (แดนแหงเทพ 33 มีทาวสักกะเปนใหญ — Tàvati§sà: realm of the
Thirty-three Gods)
4) ยามา (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข — Yàmà: realm of the Yàma gods)
5) ดุสิต (แดนแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน — Tusità: realm of satisfied
gods)
6) นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต — Nimmànaratã: realm of the gods
who rejoice in their own creations)
7) ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนแหงเทพผูยังอํานาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให —
Paranimmitavasavattã: realm of gods who lord over the creation of others)
ภูมทิ งั้ 11 ใน 2 หมวดนี้ รวมเปน กามาวจรภูมิ 11 (ชัน้ ทีท่ อ งเทีย่ วอยูใ นกาม — Kàmàvacarabhåmi: Sensuous Planes)
3. รูปาวจรภูมิ 16 (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในรูป, ชั้นรูปพรหม — 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 (พวกมีลํารัศมีงามนอย — Parittasubhà: realm of Brahmas with
limited aura)
8) อัปปมาณสุภา (พวกมีลํารัศมีงามประมาณมิได — Appamàõasubhà: realm of
Brahmas with infinite aura)
9) สุภกิณหา (พวกมีลํารัศมีงามกระจางจา — 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 (พวกมีที่อยูอันบริสุทธิ์ หรือ ที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ คือ ที่เกิดของ
พระอนาคามี — Suddhàvàsa: pure abodes) คือ
12) อวิหา (เหลาทานผูไมเสื่อมจากสมบัติของตน หรือผูไมละไปเร็ว, ผูคงอยูนาน —
Avihà: realm of Brahmas who do not fall from prosperity)
13) อตัปปา (เหลาทานผูไมทําความเดือดรอนแกใคร 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 (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในอรูป, ชั้นอรูปพรหม — Aråpàvacara-bhåmi:
formless planes)
1) อากาสานัญจายตนภูมิ (ชัน้ ทีเ่ ขาถึงภาวะมีอากาศไมมที สี่ ดุ — âkàsàna¤càyatanabhåmi: realm of infinite space)
2) วิญญาณัญจายตนภูมิ (ชัน้ ทีเ่ ขาถึงภาวะมีวญ
ิ ญาณไมมที สี่ ดุ — Vi¤¤àõa¤càyatanabhåmi: realm of infinite consciousness)
3) อากิญจัญญายตนภูมิ (ชั้นที่เขาถึงภาวะไมมีอะไร — âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi:
realm of nothingness)
4) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (ชั้นที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
— Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana-bhåmi: realm of neither perception nor nonperception)
ปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ยอมไมเกิดในสุทธาวาสภูมิ; พระอริยะไมเกิดใน
อสัญญีภพ และในอบายภูมิ; ในภูมินอกจากนี้ ยอมมีทั้งพระอริยะและมิใชอริยะไปเกิด.
ในพระไตรปฎก ไมพบที่ใดแสดงรายชื่อภูมิทั้งหลายไวทั้งหมดในที่เดียว บาลีแสดงรายชื่อ
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ภูมิมากที่สุด (มีเฉพาะชั้นสุคติภูมิ) พบที่ ม.อุ.14/317–332/216–225 (M.III.99–103) กลาวตั้งแตมนุษย
ขึ้นไปจนถึงอรูปวาจรภูมิ.
ในบาลีแหงทีฆนิกาย เปนตน* แสดงคติ (ที่ไปเกิดของสัตว, แบบการดําเนินชีวิต — Gati:
destiny; course of existence) วามี 5 คือ นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปตติวิสัย มนุษย และเทพ
(พวกเทพ — heavenly world ไดแกภูมิ 26 ตั้งแตจาตุมหาราชิกาขึ้นไปทั้งหมด) จะเห็นวาภูมิ
31 สงเคราะหลงไดในคติ 5 ทั้งหมด ขาดแตอสุรกาย อยางไรก็ดี ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ
เปนตน** ทานกลาววา อสูร สงเคราะหลงในเปตติวิสัยดวย จึงเปนอันสงเคราะหลงไดบริบูรณ
และในคติ 5 นั้น 3 คติแรกจัดเปนทุคติ (woeful courses) 2 คติหลังเปนสุคติ (happy
courses).
เนื่องดวยภูมิ 31 นี้จัดไดเปน 4 ระดับอยางที่กลาวมา บางทีจึงเรียกวา ภูมิ 4
อนึ่ง พึงเทียบภูมิ 31 หรือ ภูมิ 4 หมวดนี้ กับ [162] ภูมิ 4 ที่มาในพระบาลีดวย กลาวคือ
ภูมิ 31 หรือ 4 หมวดนี้ จัดเขาในภูมิ 3 ขอตนใน [162] ภูมิ 4 ดังนี้ อบายภูมิ 4 และ กามสุคติภูมิ 7 รวมเขาเปนกามาวจรภูมิ (11) สวนรูปาวจรภูมิ (16) และ อรูปาวจรภูมิ (4) ตรงกัน
รวมภูมิทั้งหมด 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,

ธรรมที่เกื้อหนุนแกอริยมรรค — 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]
โพธิปก ขิยธรรมนี้ ตามทีท่ วั่ ไปในพระไตรปฎก ตรัสไวเพียงเปนคํารวมๆ โดยไมไดระบุชอื่ องค
ธรรม นอกจากในสังยุตตนิกายแหงพระสุตตันตปฎก ทีม่ พี ทุ ธพจนตรัสระบุไววา ไดแก อินทรีย 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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(สํ.ม.19/1024/301; 1041–3/305; 1071–1081/313–5) และในคัมภีรว ภิ งั คแหงพระอภิธรรมปฎก ซึง่ ไขความ
วา โพธิปก ขิยธรรม ไดแก โพชฌงค 7 (อภิ.วิ.35/611/336)
ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร 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 ประการชุดนี้ยังไดชื่อวาเปน สันติบท คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อการ
บรรลุสันติ (รวมทั้งเปนอมตบท และนิพพานบท เปนตน—ขุ.ม.29/701/414; ขุ.จู.30/391/188) และ
เปนเสรีธรรม หรือธรรมเสรี (ขุ.จู.30/681/340; 684/342)
ในพระวินยั ปฎก ทานแสดงธรรม 37 ประการนีไ้ วเปนคําจํากัดความของคําวา มรรคภาวนา
(ดู วินย.1/236/175; 2/308/212)
ตอมา ในคัมภีรช นั้ อรรถกถา รวมถึงวิสทุ ธิมคั ค จึงระบุและแจกแจงไวชดั เจนวา โพธิปก ขิยธรรม
37 ประการ ไดแกธรรมเหลานี้ (ดู องฺ.อ.1/77; อิติ.อ.287; ปฏิสํ.อ.2/95, 196, 261; วิสุทฺธิ.3/328)
Vism.681.

[353] มงคล 38

วิสุทฺธิ.3/328.

(สิ่งที่ทาให
ํ มีโชคดี, ธรรมอันนํามาซึ่งความสุขความเจริญ — 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 (บูชาคนที่ควรบูชา — 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 (ไดทําความดีใหพรอมไวกอน, ทําความดีเตรียมพรอมไวแตตน —
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, ชํานาญในวิชาชีพของตน — Sippa: skill; knowledge of the
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arts and sciences)
9. วินโย จ สุสิกฺขิโต (มีวินัยที่ไดศึกษาดีแลว, มีระเบียบวินัยดี, ไดฝกอบรมตนไวดี —
Vinaya: highly trained discipline)
10. สุภาสิตา จ ยา วาจา (วาจาสุภาษิต, รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี — Subhàsitavàcà:
well-spoken speech)
คาถาที่ 4
11. มาตาปตอุ ปุ ฏานํ (บํารุงมารดาบิดา — Màtàpitu-upaññhàna: support of mother
and father)
12.–13. ปุตตฺ ทารสฺส สงฺคโห = ปุตตฺ สงฺคห (สงเคราะหบตุ ร — Puttasaïgaha: cherishing
of children) และ ทารสงฺคห (สงเคราะหภรรยา — Dàrasaïgaha: cherishing of wife)
14. อนากุลา จ กมฺมนฺตา (การงานไมอากูล — Anàkulakammanta: a livelihood which
is free from complications)*
คาถาที่ 5
15. ทานฺจ (รูจักให, เผื่อแผแบงปน, บริจาคสงเคราะหและบําเพ็ญประโยชน — Dàna:
charity; liberality; generosity)
16. ธมฺมจริยา จ (ประพฤติธรรม, ดํารงอยูใ นศีลธรรม — 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 (เวนจากการดื่มนําเมา
้
— Majjapànasa¤¤ama: abstinence
from intoxicants)
21. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย — Appamàda: diligence in
*

ทานอธิบายวา ไดแก อาชีพการงาน ที่ทําดวยความขยันหมั่นเพียร เอาธุระ รูจักกาล ไมคั่งคางยอหยอน —
spheres of work which are free from such unprofitableness as dilatoriness and tardiness. (ขุททฺ ก.อ.
153; KhA.139).
** ทานยกตัวอยางไว เชน การสมาทานอุโบสถ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน 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 และรูจักใหความสําคัญและความใสใจเอื้อเฟอโดยเหมาะสม —
Gàrava: reverence; respect; appreciative action)
23. นิวาโต จ (ความสุภาพออนนอม, ถอมตน — Nivàta: humility, courtesy; politeness)
24. สนฺตฏุ ี จ (ความสันโดษ, ความเอิบอิม่ พึงพอใจในผลสําเร็จทีไ่ ดสรางขึน้ หรือในปจจัยลาภ
ทีแ่ สวงหามาได ดวยเรีย่ วแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม — Santuññhã:
contentment)
25. กตฺุตา (มีความกตัญู — Kata¤¤utà: gratitude)
26. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (ฟงธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรูเกี่ยวกับหลักความจริง
ความดีงาม และเรื่องที่เปนประโยชน — 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 — Samaõadassana: seeing the monks or holy persons)
30. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา (สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาแลกเปลีย่ นความรูค วามคิด
เห็นกัน เกีย่ วกับหลักความจริงความดีงามและเรือ่ งทีเ่ ปนประโยชน — 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, ดําเนินตามอริยมรรค, การรูจักควบคุมตนในทาง
เพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร* — Brahmacariya: a holy life)
33. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ (เห็นอริยสัจจ, เขาใจความจริงของชีวิต — Ariyasacca-dassana:
discernment of the Noble Truths)
*

พรหมจรรยในที่นี้ มุงเอาอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก แตจะตีความแคบหมายถึงเมถุนวิรัติก็ได ความหมายอยาง
หยอนสําหรับคฤหัสถ คือ ถือพรหมจรรยในบุคคลที่มิใชคูครอง หรือถือเด็ดขาดในวันอุโบสถ เปนตน
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34. นิพพฺ านสจฺฉกิ ริ ยิ า จ (ทําพระนิพพานใหแจง, บรรลุนพิ พาน — Nibbàna-sacchikiriyà:
realization of Nibbàna)
คาถาที่ 10
35. ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ (ถูกโลกธรรม จิตไมหวั่นไหว — Akampitacitta: 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
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ

สพฺพตฺถมปราชิตา
ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.”

แปลวา “เทวะมนุษยทั้งหลายกระทํามงคลเชนนี้แลว ยอมเปนผูไมปราชัยในที่ทุกสถาน
ยอมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง 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.

[354] กรรมฐาน 40

ขุ.ขุ.25/5/3; ขุ.สุ.25/317/376.

(ที่ตั้งแหงการทํางานของจิต, สิ่งที่ใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา,
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. อาหาเรปฏิกลู สัญญา (กําหนดพิจารณาความเปนปฏิกลู ในอาหาร — âhàrepañikålasa¤¤à:
perception of the loathsomeness of food)
6. จตุธาตุววัฏฐาน (กําหนดพิจารณาธาตุ 4, พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุ
4 แตละอยางๆ; ธาตุมนสิการ ก็เรียก — Catudhàtu-vavaññhàna: analysis of the four
elements)
7. อรูป 4 ดู [207]
กรรมฐานใดใหไดสมาธิถึงขั้นใด ดู [99] ภาวนา 3; กรรมฐานใดเหมาะกับจริตใด ดู [262]
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จริต 6.
Vism.110; Comp.204.

[355] เจตสิก 52

วิสุทฺธิ.1/139; สงฺคห.51.

(ธรรมที่ประกอบกับจิต, สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมกับจิต มีอารมณและ
วัตถุที่อาศัยเดียวกันกับจิต, อาการและคุณสมบัติตางๆ ของจิต — Cetasika: mental
factors; mental concomitants)
ก. อัญญสมานาเจตสิก 13 (เจตสิกที่มีเสมอกันแกจิตพวกอื่น คือ ประกอบเขาไดกับจิตทุก
ฝายทั้งกุศลและอกุศล มิใชเขาไดแตฝายใดฝายหนึ่งพวกเดียว — A¤¤asamànacetasika: the Common-to-Each-Other; general mental factors)
1) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 (เจตสิกทีเ่ กิดทัว่ ไปกับจิตทุกดวง — 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. เอกั ค คตา (ความมี อ ารมณ เ ป น อั น เดี ย ว — Ekaggatà: one-pointedness;
concentration)
6. ชีวติ นิ ทรีย (อินทรียค อื ชีวติ , สภาวะทีเ่ ปนใหญในการรักษานามธรรมทัง้ ปวง — Jãvitindriya:
vitality; life-faculty)
7. มนสิการ (ความกระทําอารมณไวในใจ, ใสใจ — Manasikàra: attention)
2) ปกิณณกเจตสิก 6 (เจตสิกที่เรี่ยรายแพรกระจายทั่วไป คือ เกิดกับจิตไดทั้งฝายกุศล
และอกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุกดวง — Pakiõõaka~: particular mental factors;
the Secondary)
8. วิตก (ความตรึกอารมณ — Vitakka: initial application; thought conception;
applied thought)
9. วิจาร (ความตรองหรือพิจารณาอารมณ — 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. อกุศลเจตสิก 14 (เจตสิกฝายอกุศล — Akusala~: immoral or unwholesome mental

หมวดเกิน 10

279

[355]

factors; unprofitable mental factors)
1) สัพพากุสลสาธารณเจตสิก 4 (เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับอกุศลจิตทุกดวง — Sabbàkusalasàdhàraõa~: universal immorals; the Primary)
14. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)
15. อหิริกะ (ความไมละอายตอบาป — Ahirika: shamelessness; lack of moral shame)
16. อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัวตอบาป — Anottappa: fearlessness of wrongdoing; lack of moral dread)
17. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; unrest)
2) ปกิณณกอกุสลเจตสิก 10 (อกุศลเจตสิกทีเ่ กิดเรีย่ รายแกอกุศลจิต — 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) โสภณสาธารณเจตสิก 19 (เจตสิกทีเ่ กิดทัว่ ไปกับจิตดีงามทุกดวง — Sobhaõasàdhàraõa~:
universal beautiful mental factors; the Primary)
28. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence; faith)
29. สติ (ความระลึกได, ความสํานึกพรอมอยู — 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. กายปสสัทธิ (ความสงบแหงกองเจตสิก — 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. กายมุทตุ า (ความออนหรือนุม นวลแหงกองเจตสิก — Kàya-mudutà: pliancy of mental
body; elasticity of ~)
40. จิตตมุทตุ า (ความออนหรือนุม นวลแหงจิต — Citta-mudutà: pliancy of mind;
elasticity of ~)
41. กายกัมมัญญตา (ความควรแกการงานแหงกองเจตสิก — 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. จิตตปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงจิต — Citta-pàgu¤¤atà: proficiency of mind)
45. กายุชุกตา (ความซื่อตรงแหงกองเจตสิก — Kàyujukatà: rectitude of mental body;
uprightness of ~)
46. จิตตุชกุ ตา (ความซือ่ ตรงแหงจิต — Cittujukatà: rectitude of mind; uprightness of ~)
2) วิรตีเจตสิก 3 (เจตสิกที่เปนตัวความงดเวน — Viratã~: abstinences)
47. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ — Sammàvàcà: right speech)
48. สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ — 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 หรือ อโมหะ (ความรูเ ขาใจ ไมหลง — Pa¤¤indriya, Amoha: undeludedness; wisdom)
Comp.94.

สงฺคห.7.

[356] จิต 89 หรือ 121 (ธรรมชาติที่รูอารมณ, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ —
Citta: mind; thought; consciousness; a state of consciousness)

หมวดเกิน 10
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จิต มีไวพจน คือ คําที่ตางเพียงรูป แตมีความหมายเหมือนกันหรือคลายกัน ใชแทนกันได
หลายคํา เชน มโน มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย และ วิญญาณ เปนตน (อภิ.สํ.
34/21/10; ฯลฯ) คําเหลานี้มีความหมายเกยกัน มิใชตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดในบาง
โอกาส มิใชเสมอไป
เมือ่ จัดแบงสภาวธรรมทัง้ หลายเปนประเภทๆ ทีเ่ รียกวา ขันธ 5 จิตไดแก วิญญาณขันธ แต
ในคัมภีรอภิธรรมยุคตอมา นิยมประมวลสภาวธรรมเขาเปน 4 อยาง เรียกวา ปรมัตถธรรม 4
จิตเปนปรมัตถธรรมอยางที่ 1; ดู [157] ปรมัตถธรรม 4; [216] ขันธ 5.
คัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา ประมวลเรื่องจิตที่แสดงไวในพระอภิธรรมปฎกแลว แจงนับ
สภาพจิตทั้งหลายไววามีจํานวน 89 หรือโดยพิสดารมี 121 เรียกวา จิต 89 หรือ 121
เบือ้ งตนนี้ จะประมวลจิตทัง้ หมดไวเปนหมวดหมูใ หญๆ กอน เพือ่ สะดวกในการศึกษากําหนด
จดจําและทบทวนตอไป ในทีน่ ี้ พึงทราบวิธจี าแนกประเภท
ํ
2 แบบ เปรียบเทียบกัน ดังนี้*

*

ทานเรียบเรียงเปนคาถาสรุปความไว ดังนี้
ทฺวาทสากุสลาเนว
ฉตฺตึเสว วิปากานิ
จตุปฺาสธา กาเม
จิตฺตานิ ทฺวาทสารูเป
อิตฺถเมกูนนวุติปฺเอกวีสสตํ วาถ

กุสลาเนกวีสติ
กฺริยาจิตฺตานิ วีสติ ฯ
รูเป ปณฺณรสีริเย
อฎธานุตฺตเร ตถา ฯ
ปเภทํ ปน มานสํ
วิภชนฺติ วิจกฺขณา ฯ

[356]
ก. โดยชาติประเภท
1. อกุศลจิต 12
- โลภมูลจิต 8
- โทสมูลจิต 2
- โมหมูลจิต 2
2. กุศลจิต 21 (37)
- มหากุศลจิต 8
- รูปาวจรกุศลจิต 5
- อรูปาวจรกุศลจิต 4
- โลกุตตรกุศลจิต 4 (20)

ข. โดยภูมิประเภท
1. กามาวจรจิต 54
1) อกุศลจิต 12
- โลภมูลจิต 8
- โทสมูลจิต 2
- โมหมูลจิต 2
2) อเหตุกจิต 18
- อกุศลวิบากจิต 7
- กุศลวิบากอเหตุกจิต 8
- อเหตุกกิริยาจิต 3
3) กามาวจรโสภณจิต 24
- มหากุศลจิต 8
- มหาวิบากจิต 8
- มหากิริยาจิต 8
2. รูปาวจรจิต 15
1) รูปาวจรกุศลจิต 5
2) รูปาวจรวิบากจิต 5
3) รูปาวจรกิริยาจิต 5
3. อรูปาวจรจิต 12
1) อรูปาวจรกุศลจิต 4
2) อรูปาวจรวิบากจิต 4
3) อรูปาวจรกิริยาจิต 4
4. โลกุตตรจิต 8 (× ฌาน 5 = 40)
1) โลกุตตรกุศลจิต 4 (20)
2) โลกุตตรวิบากจิต 4 (20)

โสภณจิต 59 (91)

4. กิริยาจิต 20
- อเหตุกกิริยาจิต 3
- มหากิริยาจิต 8
- รูปาวจรกิริยาจิต 5
- อรูปาวจรกิริยาจิต 4

พจนานุกรมพุทธศาสตร

ฌานจิต 67

3. วิปากจิต 36 (52)
- อกุศลวิบากจิต 7
- กุศลวิบากอเหตุกจิต 8
- มหาวิบากจิต 8
- รูปาวจรวิบากจิต 5
- อรูปาวจรวิบากจิต 4
- โลกุตตรวิบากจิต 4 (20)

282

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หมายถึงจํานวนอยางพิสดาร เมือ่ นับจิตเปน 121 (พึงสังเกตวาจํานวนจะเพิม่
เฉพาะ โลกุตตรจิต อยางเดียว คือ โลกุตตรจิตอยางยอมี 8 อยางพิสดารจําแนกออกไปตามฌานทัง้ 5 เปน 40)

ตอไปจะแสดง จิต 89 [121] ตามแบบภูมิประเภท (แบบชาติประเภทพึงกําหนดเอา
จากแบบภูมิประเภทนี้ ตามหัวขอที่แสดงไวแลว)

หมวดเกิน 10
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1. กามาวจรจิต 54 (จิตที่เปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-citta: consciousness of the
Sense Sphere)
1) อกุศลจิต 12 (จิตอันเปนอกุศล — Akusala-citta: immoral consciousness) อกุศลจิต
มีแตที่เปนกามาวจรนี้เทานั้น 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. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํา
2.
”
”
มีการชักนํา
3.
”
ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํา
4.
“
”
มีการชักนํา
5. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํา
6.
”
”
มีการชักนํา
7.
”
ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํา
8.
”
”
มีการชักนํา
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. จิตที่เกิดพรอมดวยโทมนัสสเวทนา ประกอบดวยปฏิฆะ ไมมีการชักนํา
2.
”
”
มีการชักนํา
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. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา 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)
• อกุศลวิบากจิต 7 (จิตทีเ่ ปนผลของอกุศล — Akusalavipàka-citta: rootless resultantof-immorality consc)
1. อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิฺาณํ
2. ”
โสตวิฺาณํ
3. ”
ฆานวิฺาณํ
4. ” ชิวฺหาวิฺาณํ
5. ทุกฺขสหคตํ กายวิฺาณํ
6. อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจฺฉนฺนํ
7. อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
1. จักขุวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต
”
3. ฆานวิญญาณจิต
”
4. ชิวหาวิญญาณจิต
”
*

เรียก ปฏิฆสัมปยุตตจิต ก็ได

หมวดเกิน 10
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5. กายวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยทุกขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
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 (จิตที่เปนผลของกุศล ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Kusalavipàkaahetuka-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 ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต
”
3. ฆานวิญญาณจิต
”
4. ชิวหาวิญญาณจิต
”
5. กายวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยสุขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
7. สันตีรณจิต
ที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
8. สันตีรณจิต
ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
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 (จิตที่เปนเพียงกิริยา ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Ahetukakiriyà-citta:
rootless functional consc)
1. อุเปกฺขาสหคตํ ปฺจทฺวาราวชฺชนํ
2. ”
มโนทฺวาราวชฺชนํ
3. โสมนสฺสสหคตํ หสิตุปฺปาทจิตฺตํ
1. ปญจทวาราวัชชนจิต* ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
”
2. มโนทวาราวัชชนจิต**
3. หสิตุปปาทจิต*** ที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
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 (จิตดีงามที่เปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-sobhaõa-citta:
Sense-Sphere beautiful consc
• มหากุศลจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกุศลจิต 8 (จิตที่เปนกุศลยิ่งใหญ หรือ กุศลจิตที่
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. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํา
2.
”
”
มีการชักนํา

*

จิตที่รําพึงถึงอารมณที่กระทบทวารทั้ง 5
จิตที่รําพึงถึงอารมณอันมาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
***จิตที่ทําใหเกิดการแยมยิ้มของพระอรหันต
**

หมวดเกิน 10
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3. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํา
4.
”
”
มีการชักนํา
5. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํา
6.
”
”
มีการชักนํา
7.
”
ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํา
8.
”
”
มีการชักนํา
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
วิบากจิตที่เปนไปในกามภูมิ มีสัมปยุตตเหตุ — Mahàvipàka-citta: resultant consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)
• มหากิริยาจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกิริยาจิต 8 (จิตอันเปนกิริยาอยางที่ทามหากุ
ํ
ศล
แตไมมีวิบาก ไดแกการกระทํามหากุศลของพระอรหันต หรือกิริยาจิตในกามภูมิ มีสัมปยุตต
เหตุ — Mahàkiriyà-citta: functional consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)
2. รูปาวจรจิต 15 (จิตอันเปนไปในรูปภูมิ — Råpàvacara-citta: Form-Sphere consciousness)
1) รูปาวจรกุศลจิต 5 (กุศลจิตทีเ่ ปนไปในรูปภูมิ ไดแกจติ ของผูเ ขาถึงรูปฌาน — Råpàvacarakusala-citta: Form-Sphere moral consc)
1. วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
2. วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
3. ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
4. สุเขกคฺคตาสหิตํ จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺตํ
5. อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
1. ปฐมฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
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3. ตติยฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย ปติ สุข เอกัคคตา
4. จตุตถฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย สุข เอกัคคตา
5. ปญจมฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย 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 onepointedness.
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 (วิบากจิตที่เปนไปในรูปภูมิ คือ จิตที่เปนผลของรูปาวจรกุศล —
Råpàvacara-vipàka-citta: Form-Sphere resultant consc) (เหมือนกับรูปาวจรกุศลจิต
ทุกขอ เปลี่ยนแตคาท
ํ ายเปน วิปากจิตฺตํ)
3) รูปาวจรกิรยิ าจิต 5 (กิรยิ าจิตทีเ่ ปนไปในรูปภูมิ คือ จิตของพระอรหันตผกู ระทํารูปาวจร
กุศล — Råpàvacara-kiriyà-citta: Form-Sphere functional consc) (เหมือนกับรูปาวจร
กุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคําทายเปน กิริยาจิตฺตํ)
3. อรูปาวจรจิต 12 (จิตทีเ่ ปนไปในอรูปภูมิ — Aråpàvacara-citta: Formless-Sphere consc)
1) อรูปาวจรกุศลจิต 4 (กุศลจิตที่เปนไปในอรูปภูมิ 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 (วิบากจิตที่เปนไปในอรูปภูมิ คือ จิตที่เปนผลของอรูปาวจรกุศล —
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Aråpàvacara-vipàka-citta: Formless-Sphere resultant consc) (เหมือนกับอรูปาวจรกุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคําทายเปน วิปากจิตฺตํ)
3) อรูปาวจรกิรยิ าจิต (กิรยิ าจิตทีเ่ ปนไปในอรูปภูมิ คือ จิตของพระอรหันตผกู ระทําอรูปาวจรกุศล — Aråpàvacara-kiriyà-citta: Formless-Sphere functional consc) (เหมือนกับ
อรูปาวจรกุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคําทายเปน กิริยาจิตฺตํ)
4. โลกุตตรจิต 8 หรือ 40 (จิตที่เปนโลกุตตระ — Lokuttara-citta: supermundane consc)
1) โลกุตตรกุศลจิต 4 หรือ 20 (กุศลจิตที่เปนโลกุตตระ คือ กุศลจิตที่ทาให
ํ ขามพนอยูเหนือ
โลก — Lokuttara-kusala-citta: moral supermundane consc)
1. โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ
2. สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ
3. อนาคามิมคฺคจิตฺตํ
4. อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ
1. จิตที่ประกอบดวยโสตาปตติมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงกระแสอันไหลไปสูนิพพาน
2. จิตที่ประกอบดวยสกทาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระสกทาคามี
3. จิตที่ประกอบดวยอนาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระอนาคามี
4. จิตที่ประกอบดวยอรหัตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระอรหันต
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.
อยางพิสดาร ใหแจกมัคคจิต 4 นี้ ดวยฌาน 5 ตามลําดับ ก็จะไดจานวน
ํ
20 ตามตัวอยางดังนี้
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ ฯลฯ
2) โลกุตตรวิบากจิต 4 หรือ 20 (วิบากจิตที่เปนโลกุตตระ คือ จิตที่เปนผลของโลกุตตรกุศล — Lokuttara-vipàka-citta: resultant supermundane consc)
1. โสตาปตฺติผลจิตฺตํ
2. สกทาคามิผลจิตฺตํ
3. อนาคามิผลจิตฺตํ
4. อรหตฺตผลจิตฺตํ
1. จิตที่ประกอบดวยโสตาปตติผลญาณ
2. จิตที่ประกอบดวยสกทาคามิผลญาณ
3. จิตที่ประกอบดวยอนาคามิผลญาณ
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4. จิตที่ประกอบดวยอรหัตตผลญาณ
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.
อยางพิสดาร ใหแจกผลจิต 4 นี้ ดวยฌาน 5 ตามลําดับ ก็จะไดจานวน
ํ
20 ตามตัวอยางดังนี้
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]
ดู [74] ตัณหา 3.

[358] เวทนา 108 (การเสวยอารมณ, ความรูสึกรสของอารมณ — Vedanà: feeling)

เวทนา 108 มีกลาวถึงในพระสูตรบางแหงเฉพาะจํานวน (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; ดู [113] ) × 3 (ที่เปนโสมนัส
โทมนัส และอุเบกขา; ดู [111]) × 2 (เปนเคหสิต คือ อิงเรือน หรือเปนความรูสึกแบบชาวบาน
ฝายหนึ่ง และเปนเนกขัมมสิต คือ อิงเนกขัมม หรือเปนความรูสึกอิงความสละสงบ ฝายหนึ่ง)
= 36 × กาล 3 (อดีต อนาคต ปจจุบัน) = 108

[359] กิเลส 1500 (สภาพที่ทําใหจิตเศราหมอง — Kilesa: defilements)
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กิเลส 1500 ทีจ่ ดั เปนชุดจํานวนอยางนี้ ไมมใี นพระบาลี แมจะมีกลาวถึงในอรรถกถาบางแหงก็
แสดงเพียงตัวอยาง ไมครบถวน ระบุไวอยางมากทีส่ ดุ เพียง 336 อยาง (ดู อุ.อ.172, 424; อิต.ิ อ.166) เชน
โลภะ โทสะ โมหะ วิปริตมนสิการ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ ถีนะ มิทธะ โกธะ อุปนาหะ ฯลฯ
อกุศลกรรมบถ 10 … ตัณหา 108
ในคัมภีรร นุ หลังตอมา ไดมกี ารพยายามนับจํานวนกิเลสพันหาใหเปนตัวเลขที่ชัดเจน ดัง
ปรากฏในธัมมสังคณีอนุฏกี า (ฉบับ มจร. สงฺคณี.อนุฏกี า23–24) ซึง่ ไดแสดงระบบวิธนี บั ไวหลายอยาง
สรุปไดเปน 2 แบบ คือ แบบลงตัวจํานวน 1500 ถวน และแบบนับคราวๆ ขาดหรือเกินเล็กนอย
นับแตจานวนเต็
ํ
ม
แบบที่ 1 จํานวนลงตัว 1500 ถวน คือ
อารมณ 150 × กิเลส 10 = กิเลส 1,500
กิเลส 10 ดู [318] กิเลส 10
อารมณ 150 หมายถึงอารมณซึ่งเปนที่ตั้งของกิเลส แตมีวิธีนับ 2 นัย คือ
ก) อารมณ 150 = ธรรม 75 [อรูปธรรม 53 (คือ จิต 1 + เจตสิก 52) + รูปรูป 18* +อากาสธาตุ 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 จํานวนไมลงตัว ขาดหรือเกินเล็กนอย นับจํานวนเต็มปดเศษ
แบบที่ 2 นี้ ทานแจงวิธีนับไวหลายอยาง เปน 1,584 บาง 1,580 บาง 1,512 บาง 1,510
บาง 1,416 บาง แตจะไมนํารายละเอียดมาแสดงไวที่นี้ เพราะจะทําใหฟนเฝอ
ในภาษาไทย มีคาพู
ํ ดเปนสํานวนเกา ที่นิยมกลาวอางกันสืบๆ มาแบบติดปากวา “กิเลสพัน
หา ตัณหารอยแปด” พึงทราบวาเปนถอยคําที่อิงหลักธรรม 2 หมวด คือ [359] กิเลส 1500
และ [357] ตัณหา 108 ที่แสดงแลวนี้

——————————

*

รูปทั้งหมดมี 28 (ดู [40]) ในจํานวนนี้ 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
เพียงอาการลักษณะหรือความเปนไปของรูปเหลานั้น จึงไมเปนรูปรูป
** ลักขณรูป นับเต็มมี 4 (ดู [40] ฏ.) แต 2 อยางแรก นับรวมเปน 1 ได เรียกวา ชาติรูป กลาวคือ อุปจยะ
หมายถึง การเกิดที่เปนการกอตัวขึ้นทีแรก และ สันตติ หมายถึงการเกิดสืบเนื่องตอๆ ไป โดยนัยนี้ จึงนับ
ลักขณรูปเปน 3
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Anusàsanã-pàñihàriya
94
Anussatànuttariya
127
Anussati
335
Anottappa
318, 355
Antagàhika-diññhi
337
Antaràparinibbàyã
60
Antaràyikadhammavàda
180
Anta
15
Apacaya
294
Apacàyanamaya
89
Apaõõaka-pañipadà
128
Aparàpariyavedanãya-kamma
338
Aparihàniyadhamma
289, 290, 291
Apassena
202
Apàya
198
Apàyakosalla
71
Apàyabhåmi
351
Apàyamukha
199, 200

Apàyasahàya
Apu¤¤àbhisaïkhàra
Appañivàõità ca padhànasmi§
Appaõihita-vimokkha
Appaõihita-samàdhi
Appanà-bhàvanà
Appanà-samàdhi
Appama¤¤à
Appama¤¤à-cetasika
Appamàõasubhà
Appamàõàbhà
Appamàda
Appamàda-gàravatà
Appamàda-sampadà
Appiccha-kathà
Appicchatà
Abbhåtadhamma
Abbhokàsikaïga
Abyàkata-dhamma
Abyàpàda
Abyàpàda-vitakka
Abrahmacariyà veramaõã
Abhijaccabala
Abhijjhà
Abhijjhàvisamalobha
Abhi¤¤à
Abhi¤¤àya-dhammadesanà
Abhiñhàna
Abhiõhapaccavekkhaõa
Abhidhamma-piñaka
Abhisaïkhata-saïkhàra
Abhisaïkharaõaka-saïkhàra
Abhisaïkhàra
Abhisaïkhàra-màra
Abhisambuddhaññhàna
Amaccabala
Amoha
Ayasa
Ayyà-bhariyà
Arahatta-phala
Arahatta-magga
Arahanta
Arahantaghàta
Araha§
Ariyadhana
Ariya-pariyesanà

168
129
65
107
47
99
45, 46
161
355
351
351
3, 239, 353
261
280
314
294
302
342
85
319
69
240
230
321
347
274, 295
134
275
247, 248
75
185
185
129
234
188
230
67, 355
296
282
165
164
56, 61, 62
245
303
292
33

294
Ariyapuggala
55, 63
Ariyava§sa
203
Ariyasacca
204
Ariyasacca-dassana
353
Ariyasaccesu kiccàni
205
Ariyà vaóóhi
249
Aråpa
207
Aråpa-jhàna
8, 313
Aråpa-dhamma
19
Aråpa-bhava
98
Aråpa-ràga
329
Aråpa-loka
104
Aråpàvacarakiriyà-citta
356
Aråpàvacarakusala-citta
356
Aråpàvacara-citta
356
Aråpàvacara-bhåmi
162, 351
Aråpàvacaravipàka-citta
356
Alàbha
296
Alãnatà
201
Alobha
67, 355
Avajàta-putta
90
Avigata-paccaya
350
Avijjamàna-pa¤¤atti
28
Avijjamànena-avijjamàna-pa¤¤atti
28
Avijjamànena-vijjamàna-pa¤¤atti
28
Avijjà
208, 209, 288, 329, 340
Avijjàsava
135, 136
Avirodhana
326
Avihà
351
Avihi§sà
326
Avihi§sà-vitakka
69
Asaïkhata-dhamma
21
Asaïkhata-lakkhaõa
118
Asaïkhàra-parinibbàyã
60
Asa¤¤ãsattà
351
Asantuññhibahulo
269
Asantuññhità kusalesu dhammesu
65
Asammoha-sampaja¤¤a
189
Asa§sagga-kathà
314
Asubha
336
Asubha-sa¤¤à
331
Asurakàya
198, 351
Asekha
55
Asekhadhamma
333
Asokacitta
353
Ahirika
318, 355

Ahetukakiriyà-citta
Ahetuka-citta
Ahetuka-diññhi
Ahetuvàda
Ahosi-kamma
âkappavattasampanna
âkàra
âkàsa-kasiõa
âkàsa-dhàtu
âkàsàna¤càyatana
âkàsàna¤càyatana-bhåmi
âki¤ca¤¤àyatana
âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi
âcariya
âcàra-vipatti
âciõõa-kamma
âjãvaññhamaka-sãla
âjãvapàrisuddhi-sãla
âjãva-vipatti
âjjava
âdãnava-¤àõa
âdãnava-sa¤¤à
âdesanà-pàñihàriya
ânàpànasati, ânàpànassati
âne¤jàbhisaïkhàra
âpo-kasiõa
âpo-dhàtu
âbàdhika
âbhassarà
âmisa-iddhi
âmisa-dàna
âmisa-pañisanthàra
âmisa-påjà
âmisa-vepulla
âmisa-saïgaha
âyakosalla
âyatana
âyu
âyussa-dhamma
ârakkhasampadà
âra¤¤ikaïga
ârammaõa-paccaya
ârammaõåpanijjhàna
âruppa
ârogya

356
356
14
101
338
251
340
315
40, 148
207
351
207
351
211
175
338
241
160
175
326
311
331
94
331, 335, 346
129
315
39, 147
83, 84, 150
351
42
11
31
30
44
49
71
341
227
250
144
342
350
7
207
201

295
âloka-kasiõa
âlokabahulo
âvajjana
âvañabhaya
âvàsa-macchariya
âvàsa-sappàya
âvàsikadhamma
âsanna-kamma
âsava
âsavakkhaya¤àõa
âsevana-paccaya
âhàra
âhàra-paccaya
âhàra-råpa
âhàre-pañikålasa¤¤à
âhuneyyaggi
âhuneyyo

315
269
343
210
233
241
251, 252, 253,
254, 255, 256, 257
338
135, 136
106, 274, 297, 323
350
212
350
40
354
131
307

Itivuttaka
Itthatta
Itthindriya
Itthãdhutta
Idappaccayatà
Iddhi
Iddhi-pàñihàriya
Iddhipàda
Iddhividhà, Iddhividhi
Indriya
Indriya-paccaya
Indriyaparopariyatta-¤àõa
Indriyasa§vara
Indriyasa§vara-sãla
Iriyàpatha-sappàya
Issarakaraõavàda
Issà

302
40
349
199
340
42
94
213
274, 297
228, 349
350
323
128, 222
160
241
101
308, 330, 347, 355

Uggaha-nimitta
Ugghañita¤¤å
Uccàsayanamahàsayanà veramaõã
Uccheda-diññhi
Ujupañipanno
Uññhànasampadà
Utu-niyàma
Utu-sappàya
Uttara-disà

87
153
240
13
307
144
223
241
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

296
Uposatha
Uppàda
Ubbegà-pãti
Ubhatobhàgavimutta
Ubhayattha
æmibhaya
Ekaggatà
Ekattheràpadesa
Ekantanibbidà
Ekabãjã
Ekàsanikaïga
Ehipassiko

240
117
226
62, 63
133
210
355
166
295
58
342
306

Okàsa-loka
Okkantikà-pãti
Ogha
Ottappa
Odàta-kasiõa
Opanayiko
Opapàtika
Obhàsa
Orambhàgiya-sa§yojana
Ovàdàcariya

102
226
215
23, 292, 355
315
306
171
328
329
211

Kaïkhàvitaraõa-visuddhi
Kata-¤àõa
Kata¤¤utà
Kata¤¤åkatavedã
Katattà-kamma
Kathàvatthu
Kamma
Kammakàraõappatta
Kamma-kilesa
Kamma¤¤atà
Kammaññhàna
Kamma-niyàma
Kamma-paccaya
Kamma-vañña
Kammavipàka-¤àõa
Kamma-saddhà
Kammassakatà
Kammassakatà-saddhà
Karuõà
Kalyàõamitta
Kalyàõamittatà

242
73
353
29
338
75, 314
4, 66, 338
84
137
40
36, 354
223
350
105
323
181
247
181
161, 305, 355
250
1, 144, 280, 324

Kalyàõamittadhamma
Kalyàõavàca
Kavaëiïkàràhàra
Kasiõa
Kàma
Kàmaguõa
Kàma-chanda
Kàma-taõhà
Kàma-bhava
Kàmabhogã
Kàma-ràga
Kàma-loka
Kàma-vitakka
Kàma-sa§vara
Kàmasukhallikànuyoga
Kàmasugati-bhåmi
Kàmàdãnava-kathà
Kàmàvacara-citta
Kàmàvacara-bhåmi
Kàmàvacarasobhaõa-citta
Kàmàsava
Kàmupàdàna
Kàmesumicchàcàra
Kàmesumicchàcàrà veramaõã
Kàya
Kàya-kamma
Kàyakamma¤¤atà
Kàyagatàsati
Kàya-duccarita
Kàya-dvàra
Kàya-dhàtu
Kàya-passaddhi
Kàya-pàgu¤¤atà
Kàya-bala
Kàya-bhàvanà
Kàya-mudutà
Kàya-lahutà
Kàya-vi¤¤atti
Kàya-vi¤¤àõa
Kàyavi¤¤àõa-dhàtu
Kàya-viveka
Kàya-våpakàsa
Kàyasakkhã
Kàya-saïkhàra
Kàya-samphassa
Kàyasamphassajà-vedanà

278
251, 252, 253
40, 212
315
5
6
225
74
98
316
288, 329
104
70
239
15
351
246
356
162, 351
356
135, 136
214
137, 321
238, 319
40, 276
66, 319, 321
355
335
80
77, 78
348
355
355
230
37
355
355
40
268
348
109
222
63
119, 120
272
113

297
Kàya-sucarita
Kàyànupassanà-satipaññhàna
Kàyika-dukkha
Kàyika-vedanà
Kàyika-sukha
Kàyindriya
Kàyujukatà
Kàlacàrã
Kàla¤¤utà
Kàla-vipatti
Kàla-sampatti
Kàlàmasutta-kaïkhàniyaññhàna
Kicca-¤àõa
Kiccàni, Ariyasaccesu
Kilesa
Kilesa-kàma
Kilesa-parinibbàna
Kilesa-màra
Kilesa-vañña
Ki§karaõãyesu dakkhatà
Kukkucca
Kumbhãlabhaya
Kula-ciraññhiti-dhamma
Kula-macchariya
Kusala-kamma
Kusala-kammapatha
Kusala-dhamma
Kusala-måla
Kusala-vitakka
Kusalavipàka-ahetuka-citta
Kodha
Kolaïkola
Kosalla

81
182
16
110
52
349
355
250
287
176
177
317
73
205
318, 359
5
27
234
105
324
355
210
138
233
4
319, 320
85
67
69
355
308, 347
58
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
Khuddaka-nikàya
Khuddakà-pãti
Khetta-sampatti
Khemacitta
Gati
Gati-vipatti
Gati-sampatti
Gantha-dhura
Gandha
Gandha-taõhà
Gandha-dhàtu
Gandha-sa¤cetanà
Gandha-sa¤¤à
Gambhãra¤ca katha§ kattà
Garu
Garuka-kamma
Gahapataggi
Gahapati-parisà
Gàthà
Gàrava
Gàravatà
Gilànasatuppàdaka
Gihi-padhàna
Gihi-sukha
Guõàtireka-sampadà
Geyya
Gocara-råpa
Gocara-sappàya
Gocara-sampaja¤¤a
Gotrabhå-¤àõa
Gharàvàsa-dhamma
Ghàna
Ghàna-dvàra
Ghàna-dhàtu
Ghàna-vi¤¤àõa
Ghànavi¤¤àõa-dhàtu
Ghàna-samphassa
Ghànasamphassajà-vedanà
Ghànindriya
Ghàyana
Ghosa-pamàõa
Cakka

180
75
226
115
353
351
176
177
26
6, 40, 277
264
348
263
271
278
278
338
131
152
302
261, 353
261
255
32
192
190
302
40
241
189
345
139
40, 276
78
348
268
348
272
113
349
343
158
140

298
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

Citta-pàgu¤¤atà
Citta-bhàvanà
Citta-mudutà
Citta-lahutà
Citta-vipallàsa
Citta-viveka
Citta-visuddhi
Citta-saïkhàra
Citta-sampatti
Cittànupassanà-satipaññhàna
Cittujukatà
Cintàmaya-pa¤¤à
Cãvara
Cãvara-santosa
Cuti
Cutåpapàta-¤àõa
Cetanà
Cetanà-sampadà
Cetasika
cetasika-dukkha
Cetasika-vedanà
Cetasika-sukha

355

355
37
355
355
178
109
242
119, 120
115
182
355
93
159
203
343
106, 323
263, 355
190
157, 355
16
110
52

Cetiya
Cetopariya¤àõa
Cetovimutti
Corã-bhariyà

141
274, 297
43
282

Chanda
Chanda-sampadà
Chandàgati
Chaëabhi¤¤a

213, 355
280
196
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
Jhànalàbhã
Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa
¥àõa
¥àõa-carita
¥àõadassana-visuddhi
¥àõa-sa§vara
¥àtakasaïgaha
¥àtattha-cariyà
¥àta-pari¤¤à
¥àyapañipanno

7, 8
252, 253, 254, 322
323
72, 73, 328, 345
262
242
243
353
96
92
307

299
òhànàñhàna-¤àõa
Taõhà
Tatiya-jhàna
Tatramajjhattatà
Tathàgatabodhi-saddhà
Tathàgata-sàvaka
Tadaïga-nirodha
Tadàlambana
Tapa
Tàvati§sà
Titthàyatana
Tipiñaka
Tiracchànayoni
Tilakkhaõa
Tisaraõa
Tãraõa-pari¤¤à
Tusità
Tecãvarikaïga
Tejo-kasiõa
Tejo-dhàtu
Tevijja
Thambha
Thãna
Thãna-middha
Thåpàraha-puggala
Theradhamma
Thero ratta¤¤å
Dakkhiõa-disà
Dakkhiõà-visuddhi
Dakkhiõeyyaggi
Dakkhiõeyyo
Dama
Dasa-bala¤àõa
Dasa-sãla
Dassana
Dassanànuttariya
Dahara
Dàna
Dàna-kathà
Dànamaya
Dàrasaïgaha
Dàsã-bhariyà

323
74, 91, 264, 340, 357
9
355
181
142
224
343
326, 353
270, 351
101
75
198, 351
76
116
92
270, 351
342
315
39, 147
62
347
318, 355
225
142
322
322
265
143
131
307
139
323
242
343
126, 127
84
11, 12, 123, 186,
239, 229, 325, 326, 353
246
88, 89
353
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

300
Dosàgati
Dvàra

196
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
Dhammànussati
Dhammikathàya sandassaka
Dhammikàrakkhà
Dhàtu
Dhàtukathà
Dhàtu-kammaññhàna
Dhàtu-cetiya
Dhàtu-manasikàra
Dhutaïga
Dhura

63
335
253
339
146, 148, 348
75
147
141
147
342
26

Na antaràvosàna§
291
Na àmisantaro
219
Na àvàsamaccharã
257
Na kammàràmatà
291
Na kulamaccharã
257
Naccagãtavàditavisåkadassanamàlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà 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

301
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
Pakiõõaka-cetasika
Paggàha
Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi
Paccaya
Paccayapariggaha-¤àõa
Paccayasannissita-sãla
Paccaya-sampadà
Paccayàkàra
Paccavekkhaõa-¤àõa
Paccuppanna§sa-¤àõa
Paccekabuddha
Pacchàjàta-paccaya
Pacchima-disà
Pa¤ca-khandha
Pa¤ca-dhamma
Pa¤ca-sãla
Pa¤¤atti
Pa¤¤avà

355
355
328
306
159, 350
345
160
190
340
345
72
142
350
265
216
239
238
28
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

302
Pabbajita
Pabbajita-abhiõhapaccavekkhaõa
Pabbajita-padhàna
Pabbajjà
Pabbajjàcariya
Pamàõa, Pamàõika
Pamàda
Payoga-vipatti
Payoga-sampatti
Payogàbhisaïkhàra
Paratoghosa
Parattha
Paranimmitavasavattã
Paramattha
Paramattha-desanà
Paramattha-dhamma
Paramatthapàramã
Paramattha-sacca
Parahitapañipatti
Parikamma-nimitta
Parikamma-bhàvanà
Pariccàga
Pariccheda-råpa
Pari¤¤à
Pari¤¤eyya-dhamma
Pariõatabhojã
Parittasubhà
Parittàbhà
Parinibbutaññhàna
Paribhoga-cetiya
Parimitapànabhojanà
Pariyatti-dhamma
Pariyatti-saddhamma
Pariyatti-sàsana
Pariyàyadassàvã
Pariyàya-suddhi
Pariyesanà
Parivajjanà
Parivàra
Parisa¤¤utà
Parisà
Palàsa
Paviveka
Paviveka-kathà
Pasa§sà
Pasàda-råpa

150
248
32
123
211
158
347
176
177
185
34
133
270, 351
132
18
157
325
50
304
87
99
326
40
92, 205
250
250
351
351
188
141
138
332
121
51
219
54
33
202
75
287
151, 152
347
294
314
296
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

303
Pu¤¤àbhisaïkhàra
Putta
Puttasaïgaha
Pubbakàrã
Pubbekatapu¤¤atà
Pubbekatavàda
Pubbenivàsànussati
Pubbenivàsànussati-¤àõa
Puratthima-disà
Purisatta
Purisamedha
Purisindriya
Purejàta-paccaya
Puëuvaka
Påjaneyya-påjà
Påjà
Påtimuttabhesajja
Peyyavajja
Pharaõà-pãti
Pharusavàcà
Pharusàya vàcàya veramaõã
Phala
Phala¤àõa
Phassa
Phassàhàra
Phusana
Phoññhabba
Phoññhabba-taõhà
Phoññhabba-dhàtu
Phoññhabba-sa¤cetanà
Phoññhabba-sa¤¤à
Bala
Bahukàra-dhamma
Bahula-kamma
Bahussuta
Bahussutaïga
Bahussutà
Bahussuto
Bàla-asevanà
Bàhà-bala
Bàhiràyatana
Bàhusacca
Bãja-niyàma
Buddha

129
90
353
29
140, 353
101
274, 297
106, 323
265
40
187
349
350
336
353
30
159
229
226
321
319
165, 310
345
272, 340, 355
212
343
6, 40, 277
264
348
263
271
227, 228, 229, 230
25, 279, 292
338
251, 252, 253, 254
231
231
322
353
230
277
237, 292, 324, 353
223
100, 142

Buddha-ovàda
Buddha-guõa
Buddha-cakkhu
Buddha-cariyà
Buddhattha-cariyà
Buddha-dhammadesanà
Buddhàmata
Buddhànussati
Buddhàpadesa
Buddhi-carita
Buddho
Bojjhaïga
Bodhipakkhiya-dhamma
Byàdhita
Byàdhidhammatà
Byàpàda
Byàpàda-vitakka
Brahmacariya
Brahmacàrã
Brahmapàrisajjà
Brahmapurohità
Brahma-loka
Brahmavihàra
Bràhmaõa
Bràhmaõa-parisà

97
303, 304, 305
217
96
96
134
201
335
166
262
303
281
352
83, 84, 150
247
225, 321, 347
70
353
250
351
351
103
161
173
152

Bhagavà
Bhaginã-bhariyà
Bhaïga¤àõa
Bhabbatà-dhamma
Bhaya
Bhaya¤àõa
Bhayàgati
Bhariyà
Bhava
Bhavaïga
Bhava-cakka
Bhava-taõhà
Bhava-ràga
Bhavàsava
Bhassapariyanta
Bhassa-sappàya
Bhàvanà
Bhàvanà-padhàna
Bhàvanàpahànàràmatà
Bhàvanàmaya

303
282
311
267
210
311
196
282
98, 340
343
340
74
288, 330
135, 136
222
241
36, 37, 99, 205
156
203
88, 89

304
Bhàvanàmaya-pa¤¤à
Bhàvanãyo
Bhàva-råpa
Bhàvetabba-dhamma
Bhikkhu-aparihàniyadhamma
Bhikkhunã-parisà
Bhikkhu-parisà
Bhåta-kasiõa
Bhåmi
Bhesajja
Bhoga
Bhoga-àdiya
Bhoga-bala
Bhoga-vibhàga
Bhoga-sukha
Bhojana-sappàya
Bhojane-matta¤¤utà

93
278
40
206
290, 291
151
151
315
162, 351
159
227
232
230
163
192
241
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

305
Mettàkàyakamma
Mettàmanokamma
Mettàvacãkamma
Methunasa§yoga
Moha
Moha-carita
Mohamåla-citta
Mohàgati

273
273
273
283
68, 318, 355
262
355
196

Yathàbala-santosa
Yathàlàbha-santosa
Yathàsanthatikaïga
Yathàsàruppa-santosa
Yamaka
Yasa
Yàmà
Yoga
Yogabahulo
Yoni
Yonisomanasikàra

122
122
342
122
75
296
270, 351
170
269
171
2, 34, 179, 193, 280

Ratanattaya
Rasa
Rasa-taõhà
Rasa-dhàtu
Rasa-sa¤cetanà
Rasa-sa¤¤à
Ràgaggi
Ràga-carita
Ràjadhamma
Ràja-saïgahavatthu
Rukkhamålasenàsana
Rukkhamålikaïga
Råpa
Råpa-khandha
Råpa-jhàna
Råpa-taõhà
Råpa-dhàtu
Råpa-dhamma
Råpa-pamàõa
Råpa-bhava
Råpa-ràga
Råpa-loka
Råpa-sa¤cetanà
Råpa-sa¤¤à
Råpàvacarakiriyà-citta

100
6, 40, 277
264
348
263
271
130
262
326
187
159
342
6, 38, 40, 41, 157, 277
216
8, 313
264
348
19
158
98
329
104
263
271
355

Råpàvacarakusala-citta
Råpàvacara-citta
Råpàvacara-bhåmi
Råpàvacaravipàka-citta
Lakkhaõa-råpa
Lakkhaõåpanijjhàna
Lahutà
Làbha
Làbha-macchariya
Làbhànuttariya
Låkha-pamàõa
Loka
Lokattha-cariyà
Lokadhamma
Lokapàla-dhamma
Lokavidå
Lokàdhipateyya
Lokiya-dhamma
Lokuttarakusala-citta
Lokuttara-citta
Lokuttara-dhamma
Lokuttara-bhåmi
Lokuttaravipàka-citta
Lobha
Lobhamåla-citta
Lohitaka
Lohita-kasiõa
Lohituppàda
Vacanakkhamo
Vacasà paricità
Vacã-kamma
Vacã-duccarita
Vacãdvàra
Vacãparama
Vacã-vi¤¤atti
Vacã-saïkhàra
Vacã-sucarita
Vajjã-aparihàniyadhamma
Vañña
Vaóóhana-mukha
Vaóóhi, Ariyà
Vaõijjà
Vaõõa
Vaõõa-kasiõa

355
355
162, 351
355
40
7
40
296
233
127
158
102, 103, 104
96
296
23
303
125
20
355
355
20, 310, 332
162
355
68, 318, 355
355
336
315
245
278
231
66, 319, 321
80
77
168
40
119, 120
81
289
105
201
249
235
173, 227
315

306
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

307
Vesàrajja
Vesàrajjakaraõa-dhamma
Vessa
Vehapphalà
Voññhapana

180
311
173
351
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

308
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

309
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
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คํานํา
(ในการพิมพครั้งที่ ๑)

หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เปนภาษาอังกฤษมีอยูเปนจํานวนมาก ปราชญและทานผูรูทั้ง
หลายผูป ระพันธหนังสือเหลานัน้ ไดนาคํ
ํ าศัพทธรรมภาษาบาลีซงึ่ เปนศัพทเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ไปถายทอดแปลเปนภาษาอังกฤษ ในการถายทอดนัน้ ศัพททไี่ ดความหมายแทนลงกันก็มจี านวนมาก
ํ
ทีพ่ อ
เทียบกันไดกม็ ี และทีย่ งั ขัดแยงกันอยูก ม็ บี า ง นักศึกษาสมควรจะไดทราบความหมายเหลานีท้ ี่ปราชญทั้ง
หลายใชกันอยู เพื่อนําศัพทธรรมไปถายทอดไดถูกตอง หรืออยางนอยที่สุด เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาเทียบเคียงในการคิดศัพทขึ้นใชใหม
ผูจัดทําไดมีโอกาสสอนวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดนาเอาวิ
ํ
ชาธรรมภาคภาษาอังกฤษเขาบรรจุสอนเปนสวนหนึ่งดวย รูสึกวา
นักศึกษามีความสนใจดี เห็นเปนการสมควรที่จะรวบรวมศัพทเหลานี้จัดเรียงลําดับอักษร ทําเปน
พจนานุกรมอันเหมาะที่นักศึกษาจะหามาไวใชไดทั่วกัน และใหมีขนาดเล็กสามารถนําติดตัวไปไหนมาไหน
ไดสะดวก จึงไดจัดทําหนังสือนี้ขึ้น โดยนําเอาศัพททางพระพุทธศาสนาที่นักศึกษาควรทราบ เพราะจะ
ตองพบเห็นหรือใชอยูเสมอๆ มาบรรจุไว
ในหนังสือนี้ ไมมีความหมายศัพทธรรมเปนภาษาไทย เพราะผูจัดทําเห็นวานักศึกษายอมทราบ
ความหมายของศัพทธรรมนั้นๆ ในภาษาไทยดีอยูแลว และแมไมทราบก็สามารถดูไดจากคําอธิบายใน
พากยอังกฤษซึ่งใหไวโดยยอ อีกประการหนึ่ง การใหความหมายภาษาไทยเพิ่มขึ้นจะทําใหหนังสือมีขนาด
หนามาก ผิดจุดมุงหมายที่ตั้งไวเดิม
ในการจัดพิมพครั้งนี้ คงจะมีขอบกพรองอยูหลายประการ เพราะการจัดทําเปนไปอยางเรงดวน
นอกจากนี้ การจัดพิมพโรเนียวยากแกการแกไขขอผิดพลาดและตกเติม บางแหงเมื่อผิดแลวตองตัดทิ้ง
ไปทั้งศัพทก็มี ทั้งเครื่องหมายตางๆ ก็มีใชไมครบถวน จึงหวังวา ถามีโอกาสจัดพิมพใหมจะไดทําใหเรียบ
รอยยิ่งขึ้นตามควร
ในที่สุด ขอขอบคุณทานเจาของตําราและหนังสือตางๆ ที่นํามาใชในการเก็บศัพทหรือเทียบ
เคียงความหมาย ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณสมบูรณ อยูสนิท แหงแผนกบาลีอบรมศึกษา ที่ไดพิมพ
กระดาษไขโดยตลอด และขอขอบคุณ พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ แหงสํานักงานเลขาธิการ ม.จ.ร. ที่
ไดเปนธุระชวยจัดการโรเนียวโดยตลอด.
พระมหาประยุทธ ป. อารยางกูร
๒ มีนาคม ๒๕๐๖

คําชี้แจง
ก. ขอบขายของหนังสือนี้
คําศัพททรี่ วบรวมไวในพจนานุกรมนีแ้ บงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ศัพทธรรมแทๆ ไดรวบรวมมาไวแทบทัง้ สิน้ ยกเวนศัพททที่ า นผูกขึน้ ใชในคัมภีรร นุ หลัง เฉพาะ
แหงเฉพาะกรณี ไมเปนทีย่ อมรับนําไปใชในทีอ่ นื่ และไมนยิ มนับถือเปนศัพทวชิ าการอันมีความหมายพิเศษ
จําเพาะตัว
2. ศัพททวั่ ๆ ไปเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ขอนีม้ ไิ ดเปนจุดมุง หมายโดยตรง แตกไ็ ดเก็บมาเปนสวน
มาก และไดใหความหมายไวโดยยอ
3. ศัพทเกีย่ วกับศาสนา ลัทธินยิ ม ประเพณี และความเชือ่ ถืออยางอืน่ ทีไ่ ดยนิ ไดฟง คุน หู แมทเี่ ปน
เรือ่ งภายนอกพระพุทธศาสนา
ข. ศัพทตั้งภาคภาษาไทย
1. การเรียงลําดับศัพท ถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกเวนคํามีประวิสรรชนีย ที่
เปนตนศัพทของคําอื่นๆ จะเรียงไวกอนคําที่อาศัยตนศัพทนั้น เชน เถระ เรียงไวกอน เถรคาถา และ
เถรวาท ฆานะ เรียงไวกอน ฆานทวาร และ ฆานวิญญาณ เปนตน
2. คําที่มี - ตอทาย หมายความวา ศัพทที่ขึ้นตนดวยคํานั้น ถาไมพบในลําดับของคํานั้นเอง ใหดู
ตามที่อาง เชน กัมม- ดู กรรม- คําวา กัมมบถ ไมมี ใหดู กรรมบถ ดังนี้เปนตน
ุ พิกถา 5 เปนตน
3. ศัพททเี่ ปนหัวขอหมวดธรรม คือ มีจานวนข
ํ
อยอย เชน อบายภูมิ 4, อนุปพ
ใหดรู ายละเอียดในภาค 1 คือ พจนานุกรมหมวดธรรม
ค. ภาคภาษาบาลี
1. ศัพทตั้งทุกคําไดแสดงรูปศัพทเดิมหรือคําแปลภาษาบาลีไวเปนอักษรโรมัน ในวงเล็บตอจาก
ศัพทนั้น ๆ เพื่อใหนักศึกษาชินตออักษรโรมันซึ่งตองใชในเมื่อจะเขียนคําบาลีคูกับภาษาอังกฤษ
2. ศัพทตั้งหลายแหงเปนคํทา ี่เกิดขึ้นหรือบัญญัติขึ้นภายหลังในภาษาไทย จึงไมมีคําเรียกใน
ภาษาบาลี ในกรณีเชนนี้ไดแตงศัพทบาลีขึ้นใหมพอใหสื่อความหมายได และเพื่อใหทราบวาเปนคําที่ผูก
ขึ้นใหม จึงใสเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับไว เชน เปรียญ (Pari¤¤å*, Pàli¤¤å*), วัดหลวง (Ràjavaravihàra*, Ràjàvàsa*) เปนตน
3. คําบาลีสวนมากแสดงไวในรูปศัพทที่เปนนามอยางเดียว แมวาพากยไทยและอังกฤษจะเปน
คํากริยา ก็พึงแปลงรูปเอาเองตามวิธีของไวยากรณ เชน อังคาส (Parivisana) เมื่อนําไปใชพึงเปลี่ยน
เปน ปริวิสติ เปนตน (ศัพทอื่นๆ เชน ตักบาตร, ปดทอง, ผูกสีมา เปนตน)
ง. ภาคภาษาอังกฤษ
1. ความหมายโดยพยัญชนะ (lit.) ถามี จะมาเปนอันดับแรก ตอจากนั้นเปนความหมายที่เหมาะ
สมหรือนิยมใชตามลําดับ
2. คําบาลีบางคํา เมือ่ นํามาใชในภาษาไทย ไดมคี วามหมายคลาดเคลือ่ นหรือเพีย้ นไปจากเดิมบาง
เกิดมีความหมายใหมซอ นขึน้ มาอีกบาง พจนานุกรมฯ นีไ้ มใหความสําคัญแกความหมายทีค่ ลาดเคลือ่ น เพีย้ น
ไป หรือเกิดขึน้ ใหมเหลานี้ โดยทัว่ ไปจึงมิไดแสดงความหมายเชนนีไ้ ว แสดงเฉพาะความหมายเดิมเทานัน้ 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) แตบางคําเห็นวาควรทราบ ก็แสดงไวดว ย ในกรณีเชนนี้
ทีใ่ ดแสดงความหมายทีก่ ลายหรือเกิดใหมในภาษาไทย ก็จะใส (T,) กํากับไวหนาความหมายนัน้ เชน มาติกา
... (T,) funeral chanting; อัจฉริยะ ... (T,) genius; อิจฉา ... (T,) ดู อิสสา
3. ความหมายของบางศัพทเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปแลว แตบางศัพท เชน คําวา ฌาน เปนตน ยังขัด
แยงกันอยู คราวนีย้ งั มิไดทาเครื
ํ อ่ งหมายแสดงไวเปนพิเศษ และความหมายของคําบางคําไมใชความหมายที่
ตรงแท เปนแตนยิ มใชในเมือ่ พอเทียบเคียงกันไดกบั ของศาสนาอืน่ ในบางแง ในกรณีนี้ หากความหมายนัน้
ชวนใหเกิดความเขาใจผิดได จะมีอกั ษรยอ (mis.) กํากับไวดว ย เชน โบสถ = ... (mis.) church; temple เปนตน
4. ศัพททนี่ ยิ มเรียกทับศัพท เชน กรรม, ธรรม และ นิพพาน เปนตน ก็ไดใหรปู ทับศัพทไวดว ย
แสดงวา ศัพทนนั้ นิยมใชกนั เชนนัน้
5. ศัพทและความหมายสวนมากเปน noun แมทเี่ ปนอยางอืน่ ก็พงึ ทราบไดโดยงาย จึงมิไดใหอกั ษร
ยอระบุวจีวภิ าคกํากับไว เวนแตในกรณีตอ งการแยกใหเห็นตางหากจากกัน หรือควรกําหนดเปนพิเศษ
6. คําทีอ่ ยูส ดุ บรรทัด ซึง่ พิมพไมพอจบคํา ตองตัดแยกออกไปขึน้ บรรทัดใหม ในการตัดแยกคํา ได
พยายามปฏิบตั เิ ครงครัดตามหลักการแบงพยางค (syllabication) โดยถือพจนานุกรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน
เปนหลัก การทีท่ าความเข
ํ
าใจในขอนีไ้ วเพราะปจจุบนั มีการละเลยในเรือ่ งนีก้ นั มาก จนบางทีลมื กันไปวาหลัก
ในเรือ่ งนีม้ อี ยู
อนึง่ ในกรณีที่ British English กับ American English เขียนตางกัน ในการสะกดตัวก็ดี ในการ
ตัดแยกพยางคกด็ ี เชน British English วา mar vel lous; know ledge ฯลฯ แต American English
เปน mar vel ous; knowl edge ฯลฯ พจนานุกรมฯ นีถ้ อื ตาม British English อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
พจนานุกรมภาษาอังกฤษตัดแยกคําตางกัน จะตกลงใจถืออยางใดอยางหนึง่ ตามสมควร
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) กํากับ แสดงวาประสม
กับสระ อ (a) เชน รตน (ratana)
สวนพยัญชนะที่มีเครื่องหมายพินทุกํากับ 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:
ในการพิมพครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2515–2518) ไดเพิม่ เติมศัพทเขาอีกประมาณ 250 ศัพท ศัพททเี่ พิม่ ใหมเหลานี้
แทรกเขาในระหวางศัพททมี่ อี ยูใ นฉบับเดิมและตองการสงวนเนือ้ ที่ จึงไมไดใหคาบาลี
ํ อกั ษรโรมันไวดว ย
อยางไรก็ตาม ในการพิมพครัง้ ที่ 4 (พ.ศ. 2527) ไดเพิม่ เติมศัพทเขาอีกประมาณ 50 ศัพท ปรับปรุงและเพิม่
เติมความหมายของศัพททมี่ อี ยูแ ลวแตเดิมขึน้ อีกเปนอันมาก และไดแทรกคําบาลีอกั ษรโรมันเขาจนครบทุกศัพท
สวนในการพิมพครัง้ ที่ 10 (พ.ศ. 2545) ไดเพิม่ เติมศัพทประมาณ 31 ศัพท และไดแกไขปรับปรุงอีก
ประมาณ 24 ศัพท

อักษรยอและเครื่องหมาย
adjective
literally
misleading
noun

adj.
lit.

(mis.)

n.

verb
newly coined Pali term
in Thai usage

v.

*

(T.)

เทียบอักษรโรมันที่ใชเขียนบาลี*
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§, 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
ไวในคําชี้แจงขอ 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); postlenten robe-offering; Post-Retreat RobePresentation.
กตเวที (Katavedã) one who reciprocates the
done favour.
กตัญุตา (Kata¤¤utà) gratitude; gratefulness;
appreciation.
กตัญู (Kata¤¤å) adj. grateful; obliging; knowing the done favour.
กตั ญ ู ก ตเวทิ ต า (Kata¤¤åkatavedità) the
quality of being a grateful person; gratitude; gratefulness.
กตัญูกตเวที (Kata¤¤åkatavedã) one who is
thankful for benefits received and reciprocates them.
กตัตตากรรม ดู กฏัตตากรรม
กถาวัตถุ (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 volition. 2. work; job; activity; transaction.
กรรมกิเลส (Kammakilesa) an action causing
impurity; depravity of action; vice of conduct.
กรรมฐาน (Kammaññhàna) subjects of meditation; 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 proclamations (อนุสาวนา) that may follow.
กรรมวาจาจารย (Kammavàcàcariya) ActAnnouncing Teacher; (First) OrdinationTeacher.
กรวดนํ้า, การ (Dakkhiõodakapàtana) v. pouring
the water of dedication (to transfer merit
to other beings).
กระถางธูป (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 prostration; 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*, Dhammakathikadeyya*) offerings for a sermon.
กัป, กัปป, กัลป (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

กัปปยการก
black dot applied to a new robe to make
it lawful. v. (ทํากัปปพินทุ) 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.
กัลยาณมิตตตา (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; objects of sensual enjoyment.
กามฉันท (Kàmachanda) sensual desire; excitement 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; sensual lust; sense-desire; sensuality; desire
for sensual pleasures.
กามโลก (Kàmaloka) the world of sensedesire; the Sense Sphere; the world of sensual pleasures.
กามวิตก (Kàmavitakka) thought of sensual
pleasures.
กามสังวร (Kàmasa§vara) sexual restraint.
กามสุข (Kàmasukha) worldly happiness; happiness 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 Sensuous Plane of Existence; the Sense Sphere;

กาลัญุตา
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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 contemplation on the 32 impure parts of the body.
กายทวาร (Kàyadvàra) 1. the body-door; bodyavenue; 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-consciousness; 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 contemplation of the body; mindfulness as regards
the body.
กายิกทุกข (Kàyikadukkha) physical pain; bodily
pain; physical suffering.
กายิกสุข (Kàyikasukha) physical happiness;
bodily happiness.
การเปรียญ (Dhammasàlà) preaching hall; study
hall.
กาลมรณะ (Kàlamaraõa) timely death.
กาลัญุตา (Kàla¤¤utà) the quality of one who

กาสาวพัสตร
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ขุททกนิกาย
กุลุปกะ (Kulupaka) a family-frequenter; family-

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.
กําเนิด ดู โยนิ.
กําแพงแกว (Ratanapàkàra) consecrated wall;
a parapet (surrounding a sacred building).

friend monk; family mentor.
กุศล (Kusala) adj. wholesome; meritorious;
moral; skilful; kammically wholesome. n.
merit; good action; virtue; the good; wholesome action.
กุศลกรรม (Kusalakamma) wholesome or meritorious action; right conduct.
กุศลกรรมบถ (Kusalakammapatha) the tenfold
way of good action; the tenfold wholesome
course of action.
กุศลจิต (Kusalacitta) meritorious thought; moral
or wholesome consciousness.
กุศลเจตนา (Kusalacetanà) right or wholesome
volition; good intention.
กุศลมูล (Kusalamåla) (the three) roots of good;
root of good action; kammically wholesome
root; the wholesome roots.
กุศลวิตก (Kusalavitakka) wholesome thought.
กุหนา (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 wrathful passion.
โกศ (Kosa*) mortuary urn; funeral urn.
โกสัชชะ (Kosajja) idleness; indolence; sloth.

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; impairments.
กิเลสกาม (Kilesakàma) sensuality as defilement; subjective sensuality; desire; lust.
กุกกุจจะ (Kukkucca) remorse; brooding; confusion; 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.

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*) something said to have magic power; magic
object; amulet; talisman; charm; fetish.
ขัดสมาธิ (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 cankerfree one; one whose mind is free from
mental obsessions.
ขุ ท ทกนิ ก าย (Khuddakanikàya) “Smaller
Collection”; the “Minor Anthologies of the

ขุททกปาฐะ

โคตร
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ขุททกาปติ (Khuddakàpãti) slight sense of

Pali Canon”; name of the fifth of the five
main divisions of the Sutta Piñaka.
ขุททกปาฐะ (Khuddakapàñha) “Shorter Texts”;
the “Text of Small Passages”; name of the
first division of the Khuddaka Nikàya.

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 respectable 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.
ควํ่าบาตร, การ (Pattanikujjanà) the formal act
of exclusion from association; excommunication.
คันถธุระ (Ganthadhura) the burden of studying 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 layman; code of morality for the laity.
คุกเขา (Jannukàhi nipatati) v. to sit on one’s
heels; kneel.
คุณ (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; OrdinationTeacher.
เครือ่ งราง (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

จาคานุสติ
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ฆ–ง
ฆนสัญญา (Ghanasa¤¤à) perception of com-

faith depends on sweet voice or good
repute; those attached to voice.
งานมงคล (Maïgala, Maïgala-samaya) auspicious ceremony; festive occasion.

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.
ฆานวิ ญ ญาณ (Ghànavi¤¤àõa) nose-consciousness.
โฆสัปปมาณิกา (Ghosappamàõikà) those who
measure or judge by voice; those whose

งานวั ด (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 blessing; 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 manners 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; eyeavenue.
จั ก ขุ วิ ญ ญาณ (Cakkhuvi¤¤àõa) eye-consciousness.
จักร, จักรธรรม (Cakka) the set of four
virtues, being like the four wheels of a
carriage, constituting the means to prosperity; virtues wheeling to prosperity.
จักรพรรดิ (Cakkavatti) 1. world-king; a universal 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 untouchable.
จันทรคติ (Candagati*) the system of a lunar
calendar.
จาคะ (Càga) 1. charity; generosity; sacrifice;
self-denial; liberality; munificence; benefaction. 2. abandoning; giving up; renunciation.
จาคสัมปทา (Càgasampadà) achievement of
charity.
จาคานุสติ (Càgànussati) reflection on generosity; recollection of liberality.

จาตุทสี
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; wayfarer. 2. a wandering place. 3. a journey;
wandering. 4. (T,) v. to wander; go on a
journey.
จารึก (Likhati) v. to inscribe; incise; engrave.
จําพรรษา, การ (Vassàvàsa) Vassa-residence;
the rains-retreat; rains-residence; keeping
the Buddhist Lent; keeping the rainy season; dwelling permanently at a suitable
place throughout the three months of the
rainy season.
จําวัด (Seyya§ kappeti) v. (of a monk or novice)
to sleep.
จิต, จิตต (Citta) thought; mind; a state of
consciousness.
จิตกาธาน (Citakà) a funeral pile; crematorium; pyre; crematory; catafalque.
จิตตะ (Citta) thought; thoughtfulness; active
thought.
จิตตนิยาม (Cittaniyàma) psychic order; psychic
law; order of mind.
จิตตวิสุทธิ (Cittavisuddhi) purity of mind; purification of consciousness.
จิตตสังขาร (Cittasaïkhàra) mental formation;
mental function, i.e. perception and feeling.
จิตตานุปสสนา (Cittànupassanà) the contemplation of mind; contemplation of various
states of mind; mindfulness as regards
thoughts.
จิตตุบาท, จิตตุปปาท (Cittuppàda) the rise of a
thought; thought; intention.
จินตมยปญญา (Cintamayapa¤¤à) understanding
through reasoning; wisdom resulting from
reflection.
จีวร (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.
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เจาคณะ
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 thoughtmoment of a particular life; death.
จุติจิต (Cuticitta) death-consciousness; dying
or death-consciousness; the consciousness
disconnecting the present life.
จุติวิญญาณ (Cutivi¤¤àõa) ดู จุติจิต.
จุตปู ปาตญาณ (Cutåpapàta¤àõa) the knowledge 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 disappearing of various beings according to the consequences 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 sepulchral 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.
เจตสิก (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

เจาคณะจังหวัด
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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.

the title of a government administrative
officer at different levels to designate its
equivalent in the Ecclesiastical Order, e.g.
Eccl. District Officer, for เจาคณะอําเภอ. 2.
chief monk of a monastery section.
เจาคณะจังหวัด (Nagarasaïghapàmokkha*) the
Ecclesiastical Provincial Governor.
เจาคณะตําบล (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) Ecclesiastries; Chief of the ... Eccl. Jurisdiction;
Eccl. Governor General.
เจาคณะอํ าเภอ (Nigamasaïghàdhipati*) the

ฉ
ฉกามาพจรสวรรค (Chakàmàvacaradevaloka)

proxy vote.

ฉันท (Chanda) metrics; prosody; a metre;

the six heavens of sensual pleasures.
ฉลอง (Mahakamma) celebration. v. to celebrate.
ฉฬภิญญา (Chaëabhi¤¤à) the sixfold supernormal knowledge; the six psychic powers.
ฉัตร (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;

metrical composition.

ฉันทาคติ (Chandàgati) the wrong way of

behaviour consisting in predilection; prejudice 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.
ชมพูทวีป (Jambådãpa) the continent of the roseapples, i.e. India.
ชรา (Jarà) old age; decay.

ชลาพุชะ (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

ชักผา
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of the Buddha.
ชิวหา (Jivhà) the tongue.
ชิวหาทวาร (Jivhàdvàra) tongue-door; tongueavenue.
ชิ ว หาวิญญาณ (Jivhàvi¤¤àõa) tongue-consciousness.
ชี (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.
ชุกชี (Mahàpañimà-patiññhàna) base (for the
principal Buddha image); pedestal.
เชิงตะกอน ดู จิตกาธาน.
เชิงเทียน (Sitthadãpàdhàra*) candlestick.
เชิงบาตร (Pattàdhàraka) bowl-support; bowlstand.

finial (of a gable); gable-finial; (elongated
ornate) gable spire.
ชักผา ดู บังสุกุล, ผาปา.
ชัยมงคลคาถา (Jayamaïgalagàthà) stanzas for
the blessing or glory of victory.
ชาคริยานุโยค (Jàgariyànuyoga) practice of watchfulness; 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; reexistence; future life.
ชินะ (Jina) 1. the conqueror; the victor; the
Buddha. 2. Jain; Jaina.
ชินบุตร, ชิโนรส (Jinaputta, Jinorasa) a disciple

ฌ
ฌาน (Jhàna) meditation; absorption; a state

ฌาปนกิจ (Jhàpanakicca) cremation.
ฌาปนสถาน (Jhàpanaññhàna) crematorium.

of serene contemplation attained by meditation; (mis.) trance; ecstasy.

ญ
ญัตติ, ญัติ (¥atti) a motion.
ญาณ (¥àõa) knowledge; real knowledge;

ญาติพลี (¥àtibali) offering to kinsfolk; the

ญาณทัศนะ (¥àõadassana) knowing and seeing;

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) anything that should be learnt or understood;
the knowable.

helping of one’s relatives.

ญาติสังคหะ (¥àtisaïgaha) good treatment

wisdom; insight.

perfect knowledge; all-comprising knowledge; a vision of truth; insight; vision
through wisdom.
ญาณทัสสนวิสทุ ธิ (¥àõadassana-visuddhi) purity
of knowledge and vision; purity of vision
regarding intuitive wisdom; purification by
knowledge and vision.
ญาติ (¥àti) a kinsman; relative.

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.

ฐาน
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ฐ
ฐาน (òhàna*) pedestal (as of a Buddha image.)
ฐานานุกรม (òhànànukkama*) the ecclesi-

ฐานานุศักดิ์ (òhànànusatti) the authority based

on one’s rank or dignity.
ฐิติ (òhiti, òhãti) duration; static moment; the
moment of standing.

astical order of retinue; assistants or staff
members; entourage.

ณ
เณร ดู สามเณร.

ด
ดวงตาเห็นธรรม ดู ธรรมจักษุ.
ดาบส (Tàpasa) a hermit; ascetic.
ดาวดึงส (Tàvati§sà) the realm (or heaven) of

delightful realm; the heaven of the
satisfied gods; name of the fourth
heavenly abode, of which Santusita is the
king.

the Thirty-three Gods; name of the second
heavenly abode, of which Sakka is the
king.
ดิรัจฉาน, กําเนิด ดู ติรัจฉานโยนิ.
ดุสิต (Tusità) the realm of delight; the

เด็กวัด (âràmika; âràmika-kumàra; Daharàràmika;
Kappiyakàraka) temple boy. ดู ศิษยวัด.
เดียรถีย (Titthiya) an adherent of another

religion; heretical teacher.

ต
ตจปญจกกัมมัฏฐาน (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 Truthwinner; 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 enlightened; attain enlightenment.
ตราตั้ ง (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; ceremonial fan. ดู พัดยศ.
ตํานาน (Va§sa) tradition; chronicle.
ติณวัตถารกวินัย (Tiõavatthàrakavinaya) procedure for covering over (as) with grass, (a
reconciliation of both parties without need

ติรัจฉานกถา
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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 Characteristics; 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, (preferably, training in higher morality, in higher
mentality, and in higher wisdom.)

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.
ติรจั ฉานวิชา (Tiracchànavijjà) a low art; pseudosciences; any study tending to be an
obstacle on the way to Nibbàna.

ติสรณคมนูปสัมปทา (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.
เตวาจิก (Tevàcika) lit. pronouncing three words
or three times; especially one who pronounces the threefold formula of refuge, the
first being Yasa’s father.
โตะหมูบ ชู า (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 Buddhist Canon, viz., Vinaya, Sutta and Abhidhamma, generally known as the Pali Canon.
ไตรเพท (Tiveda) lit. the three knowledges;

ถ
ถลกบาตร (Pattathavikà) the bag with a sling,

used for carrying an alms-bowl in; bowlcase; 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.
ถุลลัจจัย (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
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เถยเจตนา (Theyyacetanà) intention to steal.
เถยสังวาส (Theyyasa§vàsa) living clandestinely

เถรวาท (Theravàda) the Doctrine of the

Elders; Teaching of the Elders; the
Southern School of Buddhism.
เถรานุเถระ (Therànuthera) senior monks in
general.
เถรี (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.

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.

ท
ทธิ (Dadhi) curd; sour milk.
ทมะ (Dama) self-command; self-control; taming;

subjugation; training; mastery; adjustment.
ทวาร (Dvàra) 1. door; avenue. 2. a sensedoor; 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.
ทองคําเปลว (Suvaõõapatta) (T,) gold leaf.
ทอดกฐิน ดู กฐิน.
ทอดผา [บังสุกลุ ] (Pa§sukålacãvaranikkhipana) (T,)

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
v.

of their sufferings.

ทักขิณาวัฏ (Dakkhiõàvañña) winding to the

right; clockwise.

ทักขิโณทก (Dakkhiõodaka) water of dedi-

cation; consecrated water.

ทักขิไณยบุคคล, ทักขิเณยยบุคคล (Dakkhiõeyyapuggala) an individual deserving a dona-

tion; one worthy of a donation.
ทักษิณนิกาย (Dakkhiõanikàya) the Southern
School of Buddhism, i.e. the Theravàda.
ทักษิณานุประทาน (Dakkhiõànuppadàna*) offering
made to a monk or monks on behalf of
the dead.
ทัณฑกรรม (Daõóakamma) punishment; penalty.
ทัศนะ, ทรรศนะ, ทัสสนะ (Dassana) 1. seeing;
sight; intuition. 2. view; opinion; theory.
ทัฬหีกรรม (Daëhãkamma) making firm; strengthening 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;

ทายิกา
the lay supporter of Bhikkhus; lay giver;
lay supporter.
ทายิกา (Dàyikà) a female donor.
ทํานองสวด (Vatta, Bhàõassara*) mode of chanting.
ทําบุญ (Pu¤¤akaraõa) merit-making; performing meritorious action. v. to make merit; do
merit; do good; perform meritorious action.
ทํ าบุญขึ้นบานใหม (Gehapañhamaparibhogamaïgala*, Gehappavesana-maïgala*) house-

warming ceremony.

ทําบุญบาน (Gehamaïgala*) house-blessing

ceremony.

ทําวัตรคํา,
่ ทําวัตรเย็น (Sàyaõha-sajjhàya*, Sàyabhàõa*) evening chanting.
ทําวัตรเชา (Pubbaõha-sajjhàya*, Pàta-bhàõa*)
morning chanting.
ทิฏฐธรรม (Diññhadhamma) the visible order of

things; present condition; this world; the
present life; temporality.

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (Diññhadhammavedanãyakamma) 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 statement 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.
ทิฏฐิวิสุทธิ (Diññhivisuddhi) purity of understanding; purification of view.
ทิฏฐิสามัญญตา (Diññhi-sàma¤¤atà) equality in
view; unity in view.
ทิฏุชุกรรม (Diññhujukamma) straightening of
one’s own views.
ทิ ฏ ุ ป าทาน (Diññhupàdàna) clinging to
erroneous opinions; attachment to views.
ทิพพจักขุ (Dibbacakkhu) divine eye; heavenly
eye; clairvoyance.
ทิพพโสตะ (Dibbasota) divine ear; heavenly
ear; clairaudience.
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ทุพภาษิต
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.
ทีธ่ รณีสงฆ (Saïghikavatthu) monastery estate.
ที่วัด (âràmavatthu, Vihàravatthu) monastery
compound.
ที่สุด ดู อันตา.
ทุกกฏ (Dukkaña) an offence of wrongdoing.
ทุกข (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.
ทุกขนิโรธอริยสัจจ (Dukkhanirodha Ariyasacca) the
Noble Truth of the Cessation of Suffering; the
Noble Truth of the Extinction of Suffering.
ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจจ (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 Ariyasacca) 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 austerities; self-mortification.
ทุคติ (Duggati) (the 3 or 4) States of Unhappiness; woeful courses of existence; evil
states; woeful existences.
ทุจริต (Duccarita) bad conduct; wrong action.
ทุติยฌาน (Dutiyajjhàna) the second Jhàna; the
second absorption.
ทุพภาษิต (Dubbhàsita) an offence of wrong

ทุศีล

ธรรมจักษุ
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speech.

เทศกาล (Desakàla) a season for merit-making

ity; immoral.

เทศนมหาชาติ (Mahàjàtakadesanà*) (T,) “Great-

ทุศีล (Dussãla) of bad conduct; void of moral-

and local festivals.

เทพ (Deva) lit. a shining one; god; deity;

Birth Sermon”; a sermon on the great
birth story of the Bodhisatta Vessantara.
เทศนา (Desanà) preaching; discourse; sermon; instruction. v. to preach; expound
the Doctrine; give a sermon.
เทียน (Sitthadãpa) a candle.

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.
เทฺววาจิก (Dvevàcika) lit. pronouncing two words
or two times; especially those who pronounce the words, taking only two refuges,
viz., the Buddha and the Dhamma, Tapussa
and Bhallika being the first ones.

เที ย นพรรษา (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.
โทสจริต (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.

ธรรมกถึก (Dhammakathika) one who preaches

the Doctrine; a preacher.

ธรรมขันธ (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;

ธรรมจาริก
the Eye of Wisdom.

ธรรมจาริ ก (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.
ธรรมทูต (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.
ธรรมธาตุ (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.

ธรรมยุต, ธรรมยุตกิ นิกาย (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.
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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.
ธรรมเสนาบดี (Dhammasenàpati) generalissimo of the Dhamma; Commander in Chief
of the Law; an epithet of the Venerable Sàriputta.
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.

ธรรมานุ ธ รรมปฏิ บั ติ , ธั ม มานุ ธั ม มปฏิ ป  ต ติ
(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 preaching; 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.
ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร (Dhammacakkappavattanasutta) the discourse of setting in

motion the Wheel of the Doctrine; the

ธัมมเทสนามัย

นักพรต
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Contemplation of Mind-object; contemplation of phenomena; mindfulness as
regards the Dhamma.
ธัมมานุสติ (Dhammànussati) recollection of
the Doctrine; reflection on the virtues of
the Dhamma.
ธั ม มาภิ ส มั ย (Dhammàbhisamaya) understanding 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.

Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness; the First Sermon.
ธัมมเทสนามัย (Dhammadesanàmaya) (merit)
connected with, or to be gained through,
preaching; the way of making merit consisting in moral instruction.
ธัมมปฏิสัมภิทา (Dhammapañisambhidà) Discrimination of the Law; analytical knowledge
of the Law; discriminating knowledge of
reasons, conditions or causal relations.
ธัมมสังคณี (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.
ธั ม มานุ ป  ส สนา (Dhammànupassanà) the

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’ standing).
นวกรรม (Navakamma) building new; construction; 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.

นักสวด
นักสวด (Dhammagàyaka*) a chanter.
นั่งขัดสมาธิ ดู ขัดสมาธิ.
นั่งคุกเขา ดู คุกเขา.
นั่งพับเพียบ ดู พับเพียบ.
นัจจคีตวาทิตวิสกู ทัสสนะ (Naccagãtavàditavisåkadassana) 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.
นํามนต
้
(Parittodaka*) consecrated water; blessing 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; discourseopening verse.
นิกาย (Nikàya) 1. a collection; group; any of
the five main divisions of the Sutta Piñaka.
2. a sect; school; denomination.
นิครนถ (Nigaõñha) lit. one who is freed from all
ties; a member of the Jain Order; ascetic in
Jainism.
นิคหกรรม (Niggahakamma) suppression; punishment; censure; reproach; rebuke; chastisement of a perverse monk.
นิจศีล (Niccasãla) regular precepts; uninterrupted observance of virtue; the good
conduct to be observed uninterruptedly,
i.e. the Five Precepts.
นิตยภัต (Niccabhatta) a continuous foodsupply; monthly food allowance.
นิทเทส (Niddesa) 1. “Expositions”; name of
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นิวาต
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).
นิมมานรดี (Nimmànarati) the realm of the
gods who rejoice in (their own) creations;
name of the fifth heavenly abode of which
Sunimmita is the king.
นิมติ , นิมติ ต (Nimitta) sign; omen; mark;
portent; cause; mental image; mental reflex;
boundary marker.
นิยสกรรม (Niyasakamma, Niyassa~) the formal
act of subordination; giving guidance; causing (a monk) to live (again) in dependence.
นิยาม (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.
นิ รุ ต ติ ป ฏิ สั ม ภิ ท า (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; obstacles.
นิวาต (Nivàta) humbleness; humility; lowli-

นิสสยกรรม
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บังสุกุล
เนกขัมมะ (Nekkhamma) renunciation; giving

ness; gentleness.
นิสสยกรรม ดู นิยสกรรม.

up the world; escape from sensuality;
absence of greed; independence of sensual desire and pleasures; self-denial; selfabnegation.
เนกขัมมวิตก (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 trainable or teachable person.
เนยใส (Sappi) ghee; clarified butter.

นิสสรณวิมุตติ (Nissaraõavimutti) deliverance

by escaping from defilements; freedom by
deliverance; Nibbàna.
นิสสัคคิยปาจิตตีย (Nissaggiyapàcittiya) an
offence entailing expiation with forfeiture.
นิสสัย (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.

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana) 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.
บรรลุ (Pàpuõàti; Sacchikaroti; Abhisameti) to
attain; realize; reach; achieve; experience for
oneself.
บริกรรม (Parikamma) 1. arrangement; preparation; 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.
บริ จ าค (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.

บังสุกลุ (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
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.
บารมี (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 Paccekabuddhas or Arahant disciples of a Buddha).
บาลี (Pàli) 1. Pàli language; the language
adopted by the Theravàdins as the language 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.
บําเพ็ญ (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 collecting alms; go for alms-gathering; go on an
almsround; receive food-offerings.
บุคคลาธิษฐาน (Puggalàdhiññhàna) exposition
in terms of persons; teaching with reference 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-

ใบสีมา
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liminary duties.

บุพนิมิต (Pubbanimitta) a foregoing sign;

prognostic; portent.

บุพเปตพลี (Pubbapetabali) offerings dedicated

to the deceased.

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ดู ปุพเพ-.
บุ พ เพสั น นิ ว าส (Pubbesannivàsa) living

together in the past; previous association;
cohabitation in a previous life.
บูชา (Påjà) worship (external and mental);
honour; veneration; homage; devotional
attention; devotional offering.
เบญจขันธ (Pa¤cakkhandha) the Five Aggregates; 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 ennobling virtues.
เบญจวัคคีย (Pa¤cavaggiya) “belonging to the
group of five”; the five Bhikkhus; the five
ascetics; the five mendicants, namely, A¤¤àkoõóa¤¤a, Vappa, Bhaddiya, Mahànàma, and
Assaji.
เบญจศีล (Pa¤casãla) the Five Precepts; the
Five Rules of Morality; the Five Training
Rules.
เบญจางคประดิษฐ (Pa¤cappatiññhitena vandana)

five-point prostration; the method of veneration 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) boundarymarking slab (usually made of stone and
erected over a buried boundary-marking
stone to show its place). ดู ลูกนิมิต.

ปกรณ
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ปปญจะ

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; illwill; grudge.
ปฏิ จ จสมุ ปบาท (Pañiccasamuppàda) the
Dependent Origination; the Law of Causation; 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.
ปฏิ ญ ญาตกรณะ (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.
ปฏิ ป ทาญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ (Pañipadà¤àõadassanavisuddhi) purity of knowledge and

vision of progress.

ปฏิปส สัทธิวมิ ตุ ติ (Pañipassaddhivimutti) deliver-

ance by tranquillization.

ปฏิภาคนิมติ ต (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.
ปฏิเวธ (Pañivedha) penetration; realization; com-

prehension; attainment; insight; knowledge.
ปฏิ ส นธิ (Pañisandhi) relinking; rebirth;
reunion; conception.
ปฏิ ส นธิ ข ณะ (Pañisandhikkhaõa) relinking
moment; the initial thought-moment of
life; the initial thought-process.
ปฏิสนธิวิญญาณ (Pañisandhivi¤¤àõa) rebirthconsciousness; relinking consciousness.
ปฏิสวะ (Pañissava) promise; assent.
ปฏิ สั ง ขรณ (Pañisaïkharaõa) restoration;
reparation; repair; mending.
ปฏิสันถาร (Pañisanthàra) friendly welcome;
kind reception; hospitality; greeting.
ปฏิสัมภิทา (Pañisambhidà) (the four) Discrimination; analytic insight; Analytical
Knowledge; discriminating knowledge.
ปฏิสัมภิทามรรค (Pañisambhidàmagga) “the
Way of Analysis”; the Way of Discriminating 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 ธั ม มจักกัปปวัตตนสูตร.
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 substratum of matter.
ปณิธาน (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.

ปมาทะ, ความประมาท
ปมาทะ, ความประมาท (Pamàda) heedlessness;

carelessness; negligence; indolence; remissness.
ปรจิตตวิชานน ดู เจโตปริยญาณ.
ปรทารกรรม (Paradàrakamma) adultery; unlawful intercourse with others’ wives.
ปรนิมมิตวสวัตดี (Paranimmitavasavattã) the
realm of gods who lord over the creation
of others; name of the sixth heavenly
abode of which Vasavatti is the king.
ปรมัตถ, ปรมัตถธรรม (Paramattha) 1. the highest 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 present (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 knowledge; full understanding; comprehension.
ปริญเญยยธรรม (Pari¤¤eyyadhamma) that which
is to be known accurately; that which should
be understood or comprehended, i.e.
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ปสาทะ
suffering (or all conditioned things).
ปริตร (Paritta) verses of protection or safeguard; protective chants; holy stanzas.
ปริเทวะ (Parideva) lamentation.
ปรินพิ พาน (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.

ปหาตัพพธรรม
ปหาตัพพธรรม (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; consideration; reviewing.
ปจจันตประเทศ (Paccantadesa) the out-skirts
of a country; bordering regions.
ปจจัย (Paccaya) 1. condition; aiding condition; factor. 2. (the four) requisites, viz.,
clothing, food, dwelling and medicine;
necessities.
ปจจัยสันนิสิตศีล (Paccayasannissitasãla) discipline as regards the four requisites; conduct 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.
ปจฉิมชาติ (Pacchimajàti) the last birth.
ปจฉิมยาม (Pacchimayàma) the last watch
(from 2:00 to 6:00 a.m.).

ปาจิตตีย
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ปจฉิมวาจา (Pacchimavàcà) the last word; the

last saying.

ปจฉิมโอวาท (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.
ปญญาจักษุ (Pa¤¤àcakkhu) the Eye of Wisdom.
ปญญาวิมตุ ติ (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 Relations”; 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.
ป ต ตานุ โ มทนามั ย (Pattànumodanàmaya)

(merit) connected with, or to be gained
through, rejoicing in others’ merit.
ป ต ติ ท าน (Pattidàna) giving of merit;
transference of merit; letting others share
or participate in doing good.
ปตติทานมัย (Pattidànamaya) (merit) connected 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.
ปสสัทธิ (Passaddhi) tranquillity; quietude;
calmness; repose; serenity; relaxation.
ปสสาสะ (Passàsa) out-breathing; exhalation.
ปาจิตตีย (Pàcittiya) 1. “Minor Offences”; one

ปาฏิเทสนียะ
of the books of the Vinaya; 2. an offence
entailing expiation.
ปาฏิเทสนียะ (Pàñidesanãya) an offence to be
confessed.

ปาฏิโมกข, ปาติโมกข (Pàñmokkha, Pàtimokkha)

“the Fundamental Precepts”; the fundamental rules of the Order; the 227 disciplinary 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~ (Pàñimokkhasa§varasãla) discipline as prescribed by the

Pàñimokkha; moral discipline as regards
the Fundamental Precepts; restraint with
regard to the monastic disciplinary code.
ปาฏิหาริย (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 Suttavibhaïga 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 consisting 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.
ปน โต (Bhattahàrikà*) food carrier; tiffin carrier.
ปยวาจา (Piyavàcà) pleasant speech; kindly

เปยยวัชชะ
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speech.

ปสุณวาจา (Pisuõavàcà) malicious speech;

slandering; tale-bearing.
ปติ (Pãti) joy; rapture; delight; zest; interest.
ปุคคลบัญญัติ (Puggalapa¤¤atti) “Description of
Individuals”; “Designation of Individuals”;
name of the fourth book of the Abhidhamma 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-.
ปุ พ เพกตปุ ญ ญตา (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.

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (Pubbenivàsànussati¤àõa)

Reminiscence of Past or Previous Births;
the recollection of former lives; supernormal 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.
ปูชนียวัตถุ (Påjanãyavatthu*) an object of worship.
ปูชนียสถาน (Påjanãyaññhàna*) a place of worship; place of sanctity; religious place;
shrine; holy or sacred place; sanctuary.
ปูชา ดู บูชา.
ปูรณมี (Puõõamã) the full-moon day.
เปตวั ต ถุ (Petavatthu) “Stories of the
Departed”; name of the tenth division of
the Khuddaka Nikàya.
เปยยวัชชะ (Peyyavajja) lit. “drinkable words”;

เปรต
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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.

kindly speech.
เปรต (Peta) a departed being; ghost; ghostbeing; hungry ghost; the ghost of the departed.
เปรียญ (Pari¤¤å*, Pàli¤¤å*) one versed or learned
in Pali studies; one who has passed the

ผ
ผรณาปติ (Pharaõàpãti) rapture; diffused rapture.
ผรุสวาจา (Pharusavàcà) harsh speech; harsh

discarded cloth; hold a Forest-Robe
Presentation Ceremony.
ผาอาบ (Udakasàñikà) a bathing-cloth.
ผาอาบนํ้าฝน (Vassikasàñikà) cloth for the
rains; rains-cloth.
ผูกสีมา (Sãmàsammati) v. to establish the
boundary of the Sangha communion area. n.
consecration of the Assembly Hall boundary.
เผดียง (Nimanteti) v. to invite (monks), especially 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.

language.
ผล (Phala) fruit; result; consequence; effect.
ผัสสะ (Phassa) contact; touch; mental impression.
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

ฝ
ฝงลูกนิมติ (Sãmànimittanidhàna) ceremony of

ฝาบาตร (Pattapidhàna) lid or cover for an

depositing boundary marking stones; burial
of boundary markers.

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; malevolence; aversion.
พยายาม, ความ (Vàyàma) effort; exertion; striving; 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

พรหมจรรย
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” ออกแลวดูในลําดับของคํานั้น 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; clergyman; etc.
พระครู (Garuññhàniyabhikkhu*) the title of a
monastic dignitary lower than Chao Khun;
Phra Khru; Venerable Teacher.
พระเครื่ อ ง (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.
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พิธีกรรม
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.
พระพุทธปฏิมา (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 knowledge; a very learned man; well-taught
man; man of great learning.
พั ด ยศ (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; consecrated place of assembly; (T,) consecrated 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.
พิธี (Vidhàna) arrangement; performance; ceremony.
พิธีกร (Vidhikara*) master of ceremonies.
พิธกี รรม (Påjàvidhi, Càrittaniyama*) rite; ritual;

พิธีหลวง
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ceremony.
พิธีหลวง ดู ราชพิธี.
พินทุ, พินทุกัป ดู กัปปพินทุ.
พีชนิยาม (Bãjaniyàma) physical organic order;
biological laws.
พุทธะ (Buddha) the Buddha; a Buddha; enlightened 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.
พุทธจริยา (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.
พุทธจักร (Buddhacakka) the Buddhist monastic
order.
พุทธบริษัท (Buddhaparisà) the Buddhist assembly; 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 teaching) 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

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; enlightenment factors.
โพธิ์ (ตนไม) (Bodhirukkha) the “Bo” tree; the
Bodhi Tree; pipal tree; the Ficus Religiosia.
โพธิญาณ (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; Enlightenment-being; candidate for Buddhahood;
one who has resolved to attain enlightenment 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.
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มนุษย

ภ
ภาวนามยปญญา (Bhàvanàmayapa¤¤à) wis-

ภควา ดู พระผูมีพระภาค.
ภพ (Bhava) becoming; existence; process of

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.
ภิกขาจาร (Bhikkhàcàra) going about for alms;
begging for alms.
ภิกษุ (Bhikkhu) a Bhikkhu; Bhikshu; Buddhist
monk.
ภิกษุณี (Bhikkhunã) a Bhikkhuni; Bhikshuni;
Buddhist nun.
ภูต (Bhåta) 1. the elements of which the body
is composed. ดู มหาภูตรูป 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.
โภชนียะ (Bhojanãya) fit to be eaten; soft food.
โภชเนมัตตัญุตา (Bhojanematta¤¤utà) moderation in eating.

becoming; state of existence.
ภยาคติ (Bhayàgati) wrong way of behaviour
consisting in fear; prejudice caused by fear.
ภวตัณหา (Bhavataõhà) craving for existence;
craving for rebirth; craving for sensual pleas
ures connected with the view of eternalism.
ภวั ง ค (Bhavaïga) life-continuum; the
subliminal consciousness; constituent of
becoming; the passive state of mind.
ภั ง คะ (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; superintendent of meals; issuer of meals.
ภัย (Bhaya) fear; fright; danger.
ภาวะ (Bhàva) fixed nature; condition; state of
being.
ภาวนา (Bhàvanà) development; mental culture; meditation.
ภาวนาปธาน (Bhàvanàpadhàna) the effort to
develop unrisen good; the effort to develop wholesome states.

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; incantation; 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 application; reflection.
มนุษย (Manussa) a human being.

มนุษยธรรม
มนุ ษ ยธรรม (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; mindavenue.
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.
มโนมยิทธิ (Manomayiddhi) the magic power
of the mind; mind-made magical power.
มโนวิญญาณ (Manovi¤¤àõa) mind-consciousness;
the mind cognition.
มโนวิญญาณธาตุ (Manovi¤¤àõadhàtu) mindconsciousness element.
มโนสังขาร ดู จิตตสังขาร.
มโนสุจริต (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.
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มัททวะ
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.
มัจจุราช (Maccuràja) the king of death; the Death.
มัจฉริยะ (Macchariya) meanness; avariciousness; stinginess; possessiveness.
มัชชะ (Majja) an intoxicant.
มัชฌิมะ (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.
มั ต ตั ญ ุ ต า (Matta¤¤utà) moderation;
temperance; sense of proportion.
มัททวะ (Maddava) gentleness; softness.

มัธยมประเทศ

ยาม

344

มัธยมประเทศ (Majjhimadesa) the middle

gratulation.

มุสาวาท (Musàvàda) false speech; lying.
มูลกรรมฐาน (Måla-kammaññhàna) basic medi-

country including the Ganges basin.
มาฆบูชา (Màghapåjà) Worship on the Full-Moon
Day of the third lunar month in commemoration of the Great Assembly of Disciples.
มาตาปตอุ ปุ ฏ ฐาน (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 Abhidhamma matrices or schedules).
มาตุคาม (Màtugàma) a woman; womenfolk;
women (collectively).
มาตุฆาต (Màtughàta) matricide.
มานะ (Màna) conceit; pride; inordinate feeling; lust for power.
มานัต (Mànatta) penance.
มายา (Màyà) illusion; deceit; trick; the display
of an illusion.
มาร (Màra) the Evil One; Death; the Tempter.
มิจฉาทิฏฐิ (Micchàdiññhi) wrong view; false view.
มิตรปฏิรูปก (Mittapañiråpaka) a false friend;
one pretending to be a friend.
มิทธะ (Middha) torpor; drowsiness; languor.
มุขบาฐ; มุขปาฐะ (Mukhapàñha) word of mouth;
verbal recital; oral tradition.
มุทติ า (Mudità) sympathetic joy; altruistic joy.
มุทิตาจิต, การแสดง (Muditàkamma*) con-

tation subject (comprising the five exposed
parts of the body, viz., head hair, body hair,
nails, teeth and skin).
มู ล บั ญ ญั ติ (Pa¤¤atti, Målapa¤¤atti) rootregulation; main rule; principal or primary rule.
เมตตา (Mettà) loving-kindness; friendliness;
goodwill.
เมถุนธรรม (Methunadhamma) sexual intercourse; coupling; coitus.
เมรุ ดู จิตกาธาน.
เมาลี; โมลี (Moli) topknot (of hair on the crown
of the head).
โมกขธรรม (Mokkhadhamma) salvation; deliverance; freedom.
โมกษะ (Mokkha) salvation; release; deliverance; liberation; the state of disentanglement; 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 dullnatured; 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.
ยมกปาฏิหาริย (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.

ยามา
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ยามา (Yàmà) the realm of the Yàma gods;

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; knowledge; insight.
โยนิ โ สมนสิการ (Yonisomanasikàra) proper
attention; systematic attention; having
thorough method in one’s thought; proper
consideration; wise consideration; thorough attention; critical reflection; genetical
reflection; analytical reflection.
โยม (Posã) appellation used by a monk for
his parents or his patron or supporter.

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-

ร
รส (Rasa) 1. taste; sapid object; flavour. 2.

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.
เรีย่ ไร, การ (Samantayàcanà*) request for donation; collection of voluntary contributions.
เรือนแกว (ratanaghara*) back plate

function.

ระเบียง [โบสถวหิ าร] (Mañha, Samanta-paghaõa)

cloister.

รัตนตรัย (Ratanattaya) the Triple Gem; the

Triple Jewel; the Three Jewels.
รัตตัญู (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 behaviour; 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-

ฤ
ฤษี (Isi) an ascetic; sage; seer.

ฤทธิ์ ดู อิทธิ.

ล
ลอยกระทง (Puñaplàvana*) ‘leaf-vessel float-

ing’; the Loy Krathong Festival.

ลักษณะ (Lakkhaõa) a characteristic; sign;

mark; distinguishing mark; prognosticative

ลัทธิ
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วันปวารณา
hended in the world; that which is blamable by the world. เทียบ ปณณัตติวัชชะ.
โลกาธิปไตย (Lokàdhipateyya) dependence on
public opinion; following the influence of
the world; supremacy of the world; dominant influence by (the censure of) the world.
โลกิยะ (Lokiya) adj. mundane; worldly; belonging to the world.
โลกุตตระ (Lokuttara) adj. supramundane; transcendental; beyond these worlds.
โลกุตตรธรรม (Lokuttaradhamma) (the nine)
supramundane states: the Four Paths, the
Four Fruits and Nibbàna.
โลกุตตรภูมิ (Lokuttarabhåmi) the Supramundane
Plane (of consciousness).
โลภะ (Lobha) greed; covetousness; acquisitiveness.
โลหิตุปบาท (Lohituppàda) wounding of a
Buddha; causing a Buddha to suffer a
contusion or to bleed.

mark; quality.
ลัทธิ (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-

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 misconduct.
วจีวิญญัติ (Vacãvi¤¤atti) verbal intimation;
verbal expression.
วจีสังขาร (Vacãsaïkhàra) verbal formation, i.e.
Vitakka and Vicàra; verbal volition.
วจีสจุ ริต (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; appearance; 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.
วันปวารณา (Pavàraõàdivasa) the last day of the
rains-residence, on which the Pavàraõà

วันพระ
ceremony is performed; Pavàraõà Day.
วันพระ (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 rainsretreat; 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.
วิกขัมภนวิมตุ ติ (Vikkhambhanavimutti) deliverance 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; discursive thinking; deliberation.
วิจิกิจฉา (Vicikicchà) doubt; perplexity; scepsis; 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.
วิญญาณ (Vi¤¤àõa) consciousness; act of consciousness; (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.

วิภวตัณหา
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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; different serial processes of cognition; conscious mind.
วินัย (Vinaya) 1. discipline; the monastic
regulations; the code of monastic discipline; the rules of discipline of the Order.
2. training; guidance. 3. organization; system.
วินัยธร (Vinayadhara) one versed in the Discipline; 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 suffering; perdition; birth of demons.
วิบตั ิ (Vipatti) failure; falling away; misfortune;
downfall; disadvantage; abortion; invalidity.
วิบาก (Vipàka) consequence; effect; result;
resultant; fruit.
วิปฏิสาร (Vippañisàra) remorse; repentance.
วิ ป ริ ณ าม (Vipariõàma) change; transformation; 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 consciousness; kamma resultant.
วิภวตัณหา (Vibhavataõhà) craving for selfannihilation; craving for (or attachment to)

วิภังค
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.
วิมาน (Vimàna) a celestial mansion; fairypalace.
วิมานวัตถุ (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.
วิรตั ิ (Virati) abstinence; (the three) abstinences.
วิราคะ (Viràga) detachment; dispassionateness; absence of lust; destruction of
passions.
วิริยะ (Viriya; Vãriya) effort; energy; vigour;
endeavour; exertion; perseverance.
วิรยิ ารัมภะ (Viriyàrambha) application of exertion; stirred-up energy; energetic effort.
วิวัฏฏ (Vivañña) freedom from rebirth; absence
of the cycle of existence; Nibbàna.
วิวาทาธิกรณ (Vivàdàdhikaraõa) legal questions concerning disputes; contention (concerning the Doctrine and the Discipline)
วิเวก (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.
วิสาขบูชา (Visàkhapåjà) Worship on the FullMoon 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.
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ไวยาวัจกร
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).
วิสุทธิ (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; Buddhaimage 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 contemplation 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 selfconfidence.
เวียนเทียน ดู ประทักษิณ.
ไวยาวัจกร (Veyyàvaccakara) a servant; attendant; monks’ agent; one who renders a
service; lay bursar (of a monastery).

ศรัทธา
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สติวินัย

ศ
ศาสนาจารย (Sàsanàcariya) a religious

ศรัทธา ดู สัทธา.
ศรัทธาไทย (Saddhàdeyya) a gift of faith; a

teacher; moral instructor; missionary. เทียบ
อนุศาสนาจารย.
ศาสนิก (Sàsanika) an adherent; follower.

gift offered through faith.

ศาลพระภูมิ (Bhummadevaññhàna*) (guardian-)

ศิษยวัด (âràmika, Kappiyakàraka, Bhikkhusissa)

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; doctrine; the Dispensation.
ศาสนา2 (Samaya, Diññhi, Pàsaõóa) a religion.

monastery boy; monastery pupil; temple
boy; a monk’s pupil.
ศีล (Sãla; Sikkhàpada) 1. morality; moral conduct. 2. a precept; rule of morality; training rule.
ศีลธรรม (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; servant; 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 (Sakalamahàsaïghapariõàyaka) 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 Existence; 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) Foundations of Mindfulness; setting up of mindfulness.
สติวินัย (Sativinaya) verdict of innocence;

สเตกิจฉา
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. เทียบ อเตกิจฉา.
สถูป (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 undergarment 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 phenomenon.
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 appropriate to a monk.
สมณุเทศ (Samaõuddesa) a novice.
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สยัมภู, สยมภู
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 development.
สมบัติ (Sampatti) success; attainment; achievement; 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; appointment; election.
สมมติ ส งฆ , สมมุ ติ ส งฆ (Sammatisaïgha;
Sammutisaïgha) sangha by convention; con-

ventional sangha; community of ordained
monks.

สมมติ สั จ จะ, สมมุ ติ สั จ จะ (Sammatisacca;
Sammutisacca) conventional truth.
สมาทาน (Samàdàna) undertaking; observance;

acceptance. v. to undertake; take upon
oneself.
สมาธิ (Samàdhi) concentration; onepointedness of mind; mental discipline.
สมานั ต ตตา (Samànattatà) impartiality;
sociability; state of equality; even and equal
treatment; equality and participation.
สมาบัติ (Samàpatti) attainment; meditative
attainments.
สมุจเฉทวิมุตติ (Samucchedavimutti) deliverance by extirpation.
สมุฏฐาน (Samuññhàna) origination; cause.
สมุทัย (Samudaya) the Cause of Suffering;
the Origin of Suffering.
สยัมภู, สยมภู (Sayambhå) the Self-Existent;
an epithet of the Buddha.

สรงนํา้
สรงนํ้า (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; commendation.
สรีระ (Sarãra) the (physical) body.
สลากภัต (Salàkabhatta) food to be distributed
by tickets; ticket-food.
สวดปาฏิโมกข, การ (Pàñimokkhuddesa) recitation of the Fundamental Precepts of the
Buddhist monks. v. to recite or chant the
Fundamental Precepts. ดู ปาฏิโมกข.

สวดพระอภิ ธ รรม (Abhidhammabhaõana*)

funeral chanting (of Abhidhamma excerpts);
requiem chanting.
สวดมนต, การ [ทั่ว ๆ ไป] (âyàcanà) prayer. v.
to pray; chant; say a prayer.
สวดมนต, การ [ในพุทธศาสนา] (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; sensebases; sense-organs; sense-spheres.
สอุ ป าทิ เ สสนิ พ พาน (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.
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สังฆเภท
สังขตธรรม (Saïkhatadhamma) things con-

ditioned by causes; things produced by
combination of causes; conditioned or compounded 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.
สังคหวัตถุ (Saïgahavatthu) objects of sympathy; objects of favour; principles of
kindly treatment; principles of service and
social integration.
สังคายนา, สังคีติ (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 ceremony 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

สังฆมณฑล
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.
สั ง ฆราช, สมเด็ จ พระ (Saïgharàja) (His
Holiness) the Supreme Patriarch.
สังฆสภา (Saïghasabhà) Eccl. Assembly.
สังฆาฏิ (Saïghàñi) the outer robe of a Buddhist monk.
สังฆาทิเสส (Saïghàdisesa) an offence entailing 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.
สั ง ฆาวาส (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-
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สัปปายะ
control; abstinence.
สัญญา (Sa¤¤à) perception; idea; ideation.
สัญญาบัตร (Sa¤¤àpañña*) commission; royal
certificate of appointment. เทียบ ตราตั้ง.
สัญโญชน ดู สังโยชน.
สัตตาวาส (Sattàvàsa) (the nine) spheres inhabited 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.
สั น โดษ (Santuññhi, Santosa) contentment;
satisfaction with whatever is one’s own.
สันตติ (Santati) continuity (especially of consciousness); a series of moments.
สันตานะ (Santàna) 1. continuity of subliminal 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-

สัปป
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.
สั พ พั ญ ุ ต ญาณ (Sabba¤¤uta¤àõa) omniscience.
สัพพัญู (Sabba¤¤å) the Omniscient One; an
epithet of the Buddha.
สัมปชัญญะ (Sampaja¤¤a) clear comprehension; 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 understood; a Buddha; the Buddha.
สัมภเวสี (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.
สั ม มากั ม มั น ตะ (Sammàkammanta) Right
Action; Right Conduct; Right Behaviour.
สัมมาทิฏฐิ (Sammàdiññhi) Right View; Right
Understanding.
สัมมาวาจา (Sammàvàcà) Right Speech.
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สายสิญจน
สัมมาวายามะ (Sammàvàyàma) Right Effort;

Right Endeavour; Right Exertion.
สัมมาสังกัปปะ (Sammàsaïkappa) Right Thought;
Right Mental Attitude; Right Motives; Right
Aspiration.
สัมมาสติ (Sammàsati) Right Mindfulness;
Right Attentiveness.
สัมมาสมาธิ (Sammàsamàdhi) Right Concentration.
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.
สากัจฉา (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.
สามัญลักษณะ (Sàma¤¤alakkhaõa) the Common
Characteristics (of component things), viz.,
impermanence, state of conflict and notself.
สามีจิกรรม (Sàmãcikamma) proper act of respect; opportune gestures of respect.
สายสิญจน (Parittasutta*) sacred thread; sacred

สารัมภะ
cord.

สารัมภะ (Sàrambha) contention; vying; pre-

sumption.

สาราณียธรรม (Sàràõãyadhamma) states of con-

ciliation; virtues for fraternal living.
สารีริกธาตุ ดู ธาตุ.
สาวก (Sàvaka) a disciple; hearer; follower.

สํ านักสงฆ (Saïghanivàsa*, Saïghaniketa*)

monastic residence; monks’ lodging.
สํารวม (Sa§vara) 1. to be composed; selfcontrolled; 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; discipline.
สิกขาบท (Sikkhàpada) a disciplinary rule; rule
of morality; precept; training rule.
สีมา (Sãmà) a boundary; limit; precinct;
consecrated area (established by sanctioned boundaries).
สีล (Sãla) morality; moral practice; moral
conduct; code of morality; Buddhist ethics;
a precept; rule of morality.
สีลมัย (Sãlamaya) (merit) to be gained through,
or connected with, morality.
สีลวิสทุ ธิ (Sãlavisuddhi) purity of morality; purification of morality.
สีลสัมปทา (Sãlasampadà) achievement of virtue; fulfilment of moral conduct.
สีลสามัญญตา (Sãlasàma¤¤atà) equality in moral
conduct; unity in moral or disciplinary prac
tices.
สีลสิกขา ดู อธิศีลสิกขา.
สีลัพพตปรามาส (Sãlabbataparàmàsa) adherence 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

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
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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 Discourses”; “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; wellspoken words; a proverb.
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน (Suràmerayamajjapamàdaññhàna) (taking) intoxicants tending

to cloud the mind; intoxicants causing
carelessness.

สุริยคติ

อกิริยทิฏฐิ
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สุริยคติ (Suriyagati*) the system of a solar

first stage of holiness.

โสดาปตติผล (Sotàpattiphala) the Fruition of

calendar.

สูตร (Sutta; Suttanta) a discourse; dialogue;

Stream-Entry; Fruit of Stream-Entrance.
โสดาปตติมรรค (Sotàpattimagga) the Path of
Stream-Entrance; Path of Stream-Attainment.
โสตทวาร (Sotadvàra) the ear-door; earavenue.
โสตวิญญาณ (Sotavi¤¤àõa) ear-consciousness.
โสมนัส (Somanassa) a pleasurable mental
feeling; mental pleasure; glad-mindedness;
joy; delight.
โสรัจจะ (Soracca) gentleness; meekness;
suavity; gentility; refinement; mannerliness; 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.

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

ห
หงสบาท (Ha§sapàda) crimson.
หนังสือสุทธิ (Suddhipañña*) identity card; iden-

base; the heart; the physical base of
mental life.
หลุดพน, ความ ดู วิมุตติ.
หสิ ตุ ป ปาทจิ ต (Hasituppàdacitta) smileproducing consciousness.
หัตถบาส (Hatthapàsa) the distance within a
hand’s reach.
หิริ (Hiri) moral shame.
หีนยาน (Hãnayàna) the Lesser Vehicle; the
Smaller Vehicle; the Southern School of
Buddhism; Theravàda.
เหตุ (Hetu) a cause; causal condition; rootcause.
ไหว (Vandana, Namassana) v. to salute with
joined palms.

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-

อ
อกตัญู (Akata¤¤å) ungrateful.
อกรณียกิจ (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 aftereffect of action; view of the inefficacy of

อกุศล
action. อกิริยวาท ก็วา.
อกุศล (Akusala) adj. unwholesome; demeritorious; immoral; kammically unwholesome;
unskilful. n. demerit; bad action.
อกุศลกรรม (Akusalakamma) an evil action;
unwholesome action.
อกุศลกรรมบถ (Akusalakammapatha) (the tenfold) 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.
อกุ ศ ลวิ ต ก (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.
องค ก ารปกครอง (Saïghapàlanàdhikàra*)

Board of Eccl. Administration.

องคการเผยแผ (Dhammapakàsanàdhikàra*)

Board of Propagation.

องคการศึกษา (Sàsanasikkhàdhikàra*) Board of

Education.

องคการสาธารณูปการ (Sàdhàraõakàràdhikàra*)

Board of Public Works.
อจินไตย (Acinteyya) the (four) unthinkables.
อดิเรกจีวร (Atirekacãvara) extra robe.
อดิเรกลาภ (Atirekalàbha) extra acquisitions.
อติถพิ ลี (Atithibali) offering to guests; reception.
อติมานะ (Atimàna) pride; arrogance; contempt; disdain; scorn.
อเตกิ จ ฉา (Atekicchà) adj. incurable;
unamendable; irremediable. n. the four major
offences, called Pàràjika, which entail
expulsion from the Order. เทียบ สเตกิจฉา.
อทินนาทาน (Adinnàdàna) taking what is not
given; stealing.
อทุกขมสุข (Adukkhamasukha) neither pain nor
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อนาคามิมรรค
happiness; indifferent feeling. adj. neither
painful nor pleasurable.
อโทสะ (Adosa) non-hatred; non-anger; amity;
hatelessness.
อธรรม (Adhamma) misconduct; unrighteousness; injustice; false doctrine. adj. unjust;
unrighteous.
อธิกมาส (Adhikamàsa) intercalary month; (a
year with) an extra eighth lunar month.
อธิกรณ (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; resolution; conviction.
อธิศีลสิกขา (Adhisãlasikkhà) training in higher
morality.
อธิษฐาน (Adhiññhàna) resolve; decision; resolution; determination. v. to determine (a
robe or a bowl) for regular personal use.
อนภิชฌา (Anabhijjhà) non-covetousness; nonavarice.
อนัตตตา (Anattatà) soullessness; egolessness.
อนัตตา (Anattà) adj. no-soul; soulless; notself. n. non-self; non-ego.
อนาคามิผล (Anàgàmiphala) the Fruit of NeverReturning; the Result of the Non-Returner.
อนาคามิมรรค (Anàgàmimagga) the Path of
Never-Returning; the Path of the Non-

อนาคามี, พระ
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; transiency.
อนิฏฐารมณ (Aniññhàrammaõa) unpleasant or
unagreeable object.
อนิยต (Aniyata) Indefinite Rules; undetermined offence.
อนุจร (Anucara) follower; attendant; companion; 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.
อนุ ป าทิ เ สสนิพพาน (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 characteristics.
อนุโมทนา (Anumodanà) 1. thanks-giving;
chanting the holy stanzas of blessings. 2.
rejoice; approval; appreciation; congratulation.
อนุรักขนาปธาน (Anurakkhanàpadhàna) the
effort to maintain or augment arisen good.
อนุโลม (Anuloma) conforming; in proper order;

อปโลกนกรรม
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in forward order.

อนุ ว าทาธิ ก รณ (Anuvàdàdhikaraõa) legal

questions concerning accusations.
อนุศาสน (Anusàsana) advice; instruction.
อนุศาสนาจารย (Anusàsanàcariya) a chaplain;
minister; religious or moral instructor.
อนุสติ (Anussati) constant mindfulness; (the
ten) Reflections; recollection.
อนุสยั (Anusaya) latent dispositions; underlying
tendencies; (the seven) Evil Inclinations or
Biases.
อนุ ส าวนา (Anusàvanà) announcement;
proclamation.
อนุสาวนาจารย (Anusàvanàcariya) ordinationproclaiming teacher; (Second) OrdinationTeacher.
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.
อบายภูมิ (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.
อปจายนมัย (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 (Aparàpariyavedanãyakamma) 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-

อพยาบาท
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; Supernormal Powers; higher psychic powers.
อภิธรรม (Abhidhamma) the Higher Doctrine;
Further Dhamma; the analytic doctrine of
the Buddhist Canon.
อภิธรรมปฎก (Abhidhammapiñaka) the Abhidhamma 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 enlightenment.
อมตะ (Amata) the deathless state; ambrosia;
Nibbàna; immortal.
อมูฬหวินัย (Amåëhavinaya) verdict of past
insanity.
อโมหะ (Amoha) non-delusion; wisdom;
knowledge; undeludedness.
อโยนิ โ สมนสิ ก าร (Ayonisomanasikàra) disorderly or distracted attention; unsystematic
attention; improper or unwise consideration; 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.

อเวจี
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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.
อริยสัจจ (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.
อลัชชี (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; nonopposition; non-violation; non-deviation
from the Dhamma.
อวิหิงสา ดู อหิงสา.
อเวจี (Avãci) the Avãci Hell; the lowest hell.

อสงไขย
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. loathsomeness; 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; egoconsciousness; the concept of ‘I’; ‘I’making; (T,) arrogance; haughtiness. เทียบ
มมังการ.
อหิงสา, อวิหิงสา (Ahi§sà, Avihi§sà) nonviolence; non-harming; inoffensiveness;
non-injury.
อเหตุกทิฏฐิ (Ahetukadiññhi) lit. the theory of
causelessness; the theory that there is no
cause of a phenomenon; doctrine of noncausality. อเหตุกวาท ก็วา.
อโหสิกรรม (Ahosikamma) defunct kamma; an
act or thought which has no longer any
potential force.
อักโกธะ (Akkodha) non-anger; freedom from
hatred.
อัครสาวก (Aggasàvaka) the most distinguished
disciples; (the two) Chief Disciples, i.e. Sàriputta 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.

อัตถัญุตา
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shoulder piece; chest cloth; the sleeveless one-shouldered singlet of a monk.
อัจฉริยะ (Acchariya) adj. wonderful; marvellous; astonishing; exceptional; extraordinary; (T,) genius.
อัญชลี ดู พนมมือ.
อัณฑชะ (Aõóaja) egg-born creatures; the
oviparous.
อัตตกิลมถานุโยค (Attakilamathànuyoga) SelfMortification; 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 development 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-dependence; self-reliance; supremacy of self;
dominant influence by oneself (or by selfregard).
อัตถะ (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) knowledge 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; knowledge of the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence.
(T,)

อัตภาพ

อายตนะ
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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).
อันติมวัตถุ (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.
อัปปนาสมาธิ (Appanàsamàdhi) fixed concentration; established concentration; full concentration; attainment-concentration;

absorption concentration.

อัปปมัญญา (Appama¤¤à) the Unbounded

States; the Illimitables.

อั ป ปมาทะ (Appamàda) non-negligence;

heedfulness; zeal; diligence; earnestness;
carefulness.
อัปปจฉตา (Appicchatà) paucity of wishes;
frugality; desiring little; simplicity.
อัพโพหาริก (Abbohàrika) insignificant; negligible; ineffective.
อัพยากฤต (Abyàkata; Avyàkata) adj. indeterminate; 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.
อากิ ญ จั ญ ญายตนะ (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.
อาจิณณกรรม (âciõõakamma) habitual kamma;
habitual act.
อาชชวะ honesty; integrity.
อาชีวก (âjãvaka) a kind of non-Buddhist
ascetics, mostly naked.
อาชีวปาริสทุ ธิศลี (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) marvellous ability of mind-reading or guessing
other people’s character; marvel of thoughtreading.
อานาปานสติ (ânàpànasati) mindfulness on
breathing; mindfulness regarding breathing.
อานิสงส (ânisa§sa) profit; merit; good result;
advantage.
อาบัติ (âpatti) an ecclesiastical offence; offence.
อาปตตาธิกรณ (âpattàdhikaraõa) legal questions 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.
อามิส (âmisa) food; flesh; materiality; material
things. adj. material; physical; carnal.
อามิสทาน (âmisadàna) donation of requisites
(i.e. food, lodging, etc.); material gifts.
อายตนะ (âyatana) the Twelve Spheres; the

อายุ
Twelve Bases; bases. ภายใน: senseorgans; 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 achievement 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.
อาสวักขยญาณ (âsavakkhaya¤àõa) the knowledge of the cessation of mental intoxication; 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.
อิตวิ ตุ ตกะ (Itivuttaka) “Thus said” Discourses;
name of the fourth division of the
Khuddaka Nikàya.
อิทธิ (Iddhi) success; supernormal power;
psychic power; magical power.
อิทธิบาท (Iddhipàda) the Four Paths of Accomplishment; Means of Accomplishment; the
means of accomplishing one’s own end or
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อุทิศกุศล, การ
purpose; the four Roads to Power; basis for
success.
อิทธิปาฏิหาริย (Iddhipàñihàriya) a wonder of
psychic power; marvel; miracle.
อิทธิวิธิ (Iddhividhi) psychic powers; different
psychic powers; various magical powers.
อินทรีย (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 restraint of the senses.
อิริยาบถ (Iriyàpatha) deportment; posture.
อิสสา (Issà) envy; jealousy.
อุกเขปนียกรรม (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.
อุฏฐานสัมปทา (Uññhànasampadà) the achievement of persistent effort.
อุตราสงค (Uttaràsaïga) the upper robe.
อุตริมนุสธรรม (Uttarimanussadhamma) superhuman state; extraordinary attainment.
อุตุนิยาม (Utuniyàma) physical inorganic
order; physical laws.
อุทเทสิกเจดีย (Uddesikacetiya) shrine by dedi
cation; memorial object of worship referring to the Buddha, i.e. a Buddha image.
อุทธัจจะ (Uddhacca) restlessness; unrest;
distraction; flurry.
อุทธัจจกุกกุจจะ (Uddhaccakukkucca) restlessness and worry; flurry and worry; restlessness and anxiety.
อุทาน (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.

อุบาย
อุบาย (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; evenmindedness; neutrality; poise. 2. indifference; neutral feeling; neither pleasurable
nor painful feeling.
อุโบสถ (Uposatha) 1. observance; the observance 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; consecrated assembly hall.
อุโบสถศีล (Uposathasãla) the Eight Precepts
observed by lay devotees on Uposatha days.
อุปกิเลส (Upakkilesa) impurity; defilement.
อุปฆาตกกรรม (Upaghàtakakamma) destructive kamma.
อุปจาร (Upacàra) neighbourhood; surrounding area.
อุปจารสมาธิ (Upacàrasamàdhi) proximate
concentration; approaching concentration;
neighbourhood-concentration; accessconcentration.
อุปฐาก, อุปฏฐาก (Upaññhàka) attendant; lay
supporter.
อุปนาหะ (Upanàha) ill-will; grudge; enmity.
อุปปชชเวทนียกรรม (Upapajjavedanãyakamma)

subsequently effective kamma; kamma ripening in the next life.
อุปปาทะ (Uppàda) arising; genesis.
อุปปฬกกรรม (Upapãëakakamma) obstructive
kamma; counteractive kamma.
อุปมา (Upamà) simile; parable.
อุปสมบท (Upasampadà) full (or higher) ordi-
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โอวาทปาฏิโมกข
nation; taking up the Bhikkhuship; Full
Admission to the Sangha; Ordination Ceremony. v. to be ordained; enter the monkhood; join the Order.
อุปสัมบัน (Upasampanna) the ordained; a
Bhikkhu or Bhikkhunã.
อุปชฌาย (Upajjhàya) a spiritual teacher; preceptor.
อุปต ถัมภกกรรม (Upatthambhakakamma) supportive 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 craving and false view; kammically acquired;
kammically grasped.
อุปายาส (Upàyàsa) despair.

อุพเพคาปติ; อุพเพงคาปติ (Ubbegàpãti; Ubbeïgàpãti) uplifting joy; thrilling emotion.
เอกัคคตา (Ekaggatà) one-pointedness (of mind);

mental one-pointedness; concentration.
เอตทัคคะ (Etadagga) foremost; first or best
of that class or type.
โอกกั น ติ ก าป ติ (Okkantikàpãti) oscillating
interest; showering joy.
โอชา (Ojà) nutritive essence; nutriment.
โอตตัปปะ (Ottappa) moral fear; moral dread.
โอปปาติกะ (Opapàtika) creatures having spontaneous births.
โอวาท (Ovàda) admonition; exhortation; advice.
โอวาทปาฏิโมกข (Ovàdapàñimokkha) the Principal Teaching; the Fundamental Teaching; exhortatory Pàñimokkha.

ภาค 3

พจนานุกรมพุทธศาสตร
อังกฤษ–ไทย

◉
Part III
English–Thai

Buddhist Dictionary

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 (สิ่งของ).
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 สีลัพพตปรามาส.
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 ภิกษา, ทาน, ทานวัตถุ, บิณฑบาต.
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 อุ ป  ฏ ฐาน (การบํ ารุง, ~เฝ า, ~
พยาบาล).
attendant อุปฏฐาก, อุปฐาก.

หมายเหตุ: ในภาค 3 นี้ เลือกเก็บมาเฉพาะศัพททใี่ ชกนั ในขัน้ ซึง่ พอจะยุตเิ ปนแบบไดแลวบาง ศัพททคี่ วรสังเกต
สําหรับผูท ใี่ ฝศกึ ษาคนควาบาง แมวา จะเกินความตองการของผูอ า นทัว่ ไป ก็ถอื ไดวา นารู (คําทีม่ คี วาม
หมายซึง่ แสดงไวแลวในภาค 1 อาจจะไมนามาแสดงไว
ํ
ในภาค 3 นีอ้ กี ผูศ กึ ษาพึงคนเพิม่ เติมในภาค 1

attendant
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attendant

attention
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attention มนสิการ.
attentiveness ความมีสติ.
audible object สัททารมณ, สัททะ (เสียง).
austere practices ธุดงค.
austerities ตบะ, พรต.
authority อาณา, อิสริยะ.

Cessation of Suffering
avarice มัจฉริยะ.
aversion ปฏิฆะ; อรติ.
avoidance วิรัติ; สังวร.
Awakened One, the พระพุทธเจา.
Awakening อภิสัมโพธิ, การตรัสรู.
awareness สัมปชัญญะ.

B
bad บาป ดู evil.
bad company ปาปสหายตา (ความมีเพื่อนชั่ว)
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 (การกระทําอัน
ปราศจากโทษ ไม มี ข  อ เสี ย หาย แต เ ป น คุ ณ
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 ดู alms-bowl.
Brahma-farer พรหมจารี.
Brahma-faring พรหมจรรย.
Brahmin, brahman พราหมณ
breathing in อัสสาสะ (การหายใจเขา) (= inbreathing.)
breathing out ปสสาสะ (การหายใจออก) (= outbreathing).
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.

change
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 ดู 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 กรุ ณ า, อนุ กั ม ปา. adj. compassionate.
compounded things สังขาร, สังขตธรรม.
comprehension สัมปชัญญะ, ปริญญา.
conceit มานะ.
concentration สมาธิ.
concentration development สมาธิภาวนา, สมถภาวนา.
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.
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curds
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 ธัมมานุปสสนา.
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, เปยยวัชชะ.
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 ดู mind culture.
curds ทธิ.

danger
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dyad

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, วินาส, 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. ดู sublime states.
divine ear ทิพยโสต.
divine eye ทิพยจักษุ
divine life พรหมจรรย. ดู 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

370

Fine-Material Sphere

E
ear โสตะ.
earnestness อัปปมาทะ, อาตาปะ (ความเพียร).
earth ปฐวี, ปฐวีธาตุ. ดู 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, สัสสตทิฏ
ฐิ.
eunuch บัณเฑาะก (จําพวกหนึ่ง).
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 กิเลสปรินพิ พาน (= สอุปาทิเสสนิพพาน)
Extinction of Suffering ทุกขนิโรธ, นิโรธ.
Extinction of the Five-Khandha-Process ขันธปรินิพพาน (= 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. ดู 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 ดู 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.

guile
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 พระสัมมาสัมพุทธเจา.
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 กตัญุตา, กตัญูกตเวทิตา.

gratification อัสสาทะ.
gratitude กตัญุตา, 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.

halo
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indeterminate

H
halo ปภา.
happiness สุข.
harmlessness อหิงสา.
harmony สามัคคี.
harsh speech ผรุสวาจา.
hate โทสะ.
hatred โทสะ, เวร.
health อาโรคยะ, กัลลตา.
hearer สาวก. ดู 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 ดู 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. ดู perception.
idleness โกสัชชะ.
ignoble adj. อนริยะ, อนารยะ.
ignorance อวิชชา.
illimitables อัปปมัญญา.
illumination โอภาส.
illusion ปโมหะ, มายา.
ill-will พยาบาท.
image ปฏิมา. ดู 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.

indifferent feeling
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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. ดู heritage.
inner sense-sphere อัชฌัตติกายตนะ (อายตนะ
ภายใน).
initial application วิตก.
inquiry วิมังสา, ปริปุจฉา.
insight ญาณ, วิปสสนา.
insight development วิปสสนาภาวนา.

living within one’s means
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, นําเมา,
้ สุราเมรัย.
intoxicant, mental อาสวะ.
intrepidity เวสารัชชะ.
investigation วิจัย, สันตีรณะ, วิโลกนะ.
investigation of the Dhamma ธัมมวิจยะ, ธรรมวิจัย
invitation การนิมนต, อาราธนา, ปวารณา.
issuer of meals ภัตตุเทศก.

J
jealousy อิสสา, ความริษยา.
jewel รัตนะ (ใน “รัตนตรัย”)

joy โสมนัส, (เจตสิก) สุข, ปติ, มุทิตา. ดู sympathetic 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 การบัญญัต(ิ 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.

loathsome
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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 ดู 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, ผูบําเพ็ญฌาน, 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 มโนสังขาร, 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, คําสอน.
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 สีลัพพตปรามาส.
misconduct ทุจริต, มิจฉาจาร.
miserliness มัจฉริยะ.
misery ทุกข. adj. miserable มีทุกข, เปนทุกข.
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mode อาการ.
moderation มัตตัญุตา (~ in eating = โภชเน-มัต
ตัญุตา)
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
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.

naked ascetic อเจลก.
name นาม.
name and form นามรูป.
natural virtue ปกติศีล.
negligence ปมาทะ, ความประมาท.
neighbourhood concentration อุปจารสมาธิ.
neither-pain-nor-pleasure อทุกขมสุข, อุเบกขาเวทนา.
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 สอุปาทิเสสนิพพาน.
niggardliness มัจฉริยะ.
nihilism นัตถิกวาท, นัตถิกทิฏฐิ.
noble adj. อริยะ, อารยะ.
noble disciple อริยสาวก.
noble discipline อริยวินยั (แบบแผนของอารยชน)
Noble Eightfold Path, the อริยอัฏฐังคิกมัคค,
อารยอัษฎางคิกมรรค.
noble one อริยบุคคล.

O
obedience โสวจัสสตา.

object อารมณ.

objective-field
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preparation
Once-Returning, path of สกทาคามิมรรค.
one-pointedness of mind เอกัคคตา, จิตตัสเสกัคคตา.
onlooking-equanimity อุเบกขา.
opposite adj. ปฏิปกข.
Order, the พระสงฆ, คณะสงฆ.
ordinary man ดู 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, ~ตําทราม)
่
outcaste จัณฑาล.
overcoming ปหานะ.
ownership, the bliss of อัตถิสุข (สุขเกิดจากความ
มีทรัพย).

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. ดู 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.

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). ดู 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 (คําสรรเสริญ), 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 อุปายโกศล.
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
(คํารอยแกว).
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 บุญกุศล ฯลฯ).
rag-robe บังสุกุลจีวร.
rains-residence; rains-retreat จําพรรษา, วัสสาวาสะ.
rapture ปติ.
reaching ปตติ (การบรรลุ).
reality ตถตา, ยถาภูตธรรม.
realization สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ, อธิคม (การทํา
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.

relinking
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relinking ปฏิสนธิ.
remembrance of previous births ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
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. ดู Venerable.
reverse order ปฏิโลม.
review; reviewing ปจจเวกขณ.
riches โภคะ.
right adj. สัมมา.
Right Action สัมมากัมมันตะ.
Right Concentration สัมมาสมาธิ.

sapid object
Right Conduct ดู Right Action
Right Effort สัมมาวายามะ.
right endeavour สัมมัปปธาน.
Right Deliverance สัมมาวิมุตติ.
Right Intent ดู Right Thought
Right Knowledge สัมมาญาณะ.
Right Livelihood สัมมาอาชีวะ.
Right Means of Livelihood ดู Right Livelihood.
Right Meditation ดู Right Concentration.
Right Mindfulness สัมมาสติ.
Right Motives ดู Right Thought.
Right Speech สัมมาวาจา.
right striving สัมมัปปธาน.
Right Thought สัมมาสังกัปปะ.
Right Understanding สัมมาทิฏฐิ.
Right View ดู 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. ดู basis for success.
robe จีวร.
root มูล.
root-cause เหตุ.
round วัฏฏะ
round of rebirth; roundabout of births สังสารวัฏฏ, 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.

satisfaction
satisfaction ปสาทะ, อัสสาทะ.
Saviour พระมหาไถ, พระผูไถบาป (คริสต = พระ
เยซู; เคยมีผูนํามาใชเลียนศัพทแทน 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 อัตตสัมมาปณิธ.ิ
self-illusion สักกายทิฏฐิ.
selfishness มัจฉริยะ.
self-knowledge อัตตัญุตา.
self-mortification; self-torment อัตตกิลมถานุโย
ค.
self-possession สัมปชัญญะ.
sensation เวทนา. ดู 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.
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soulless
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 (ที่พํานัก, 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.

soullessness
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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) (จํานวน) 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; StreamWinner; Stream-Attainer โสดาบัน.
Stream-Entry, fruition of โสดาปตติผล.
Stream-Entry, path of โสดาปตติมรรค.
strength พละ.

transcendental
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.

transformation
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transformation วิปริณาม.
transgression วีติกกมะ (การละเมิด).
transience; transiency อนิจจตา.
transient adj. อนิจจ, อนิจจัง.
treasure รัตนะ, นิธิ, ธนะ.
triad ติกะ (หมวดสาม).

voting-ticket
Triple Gem, the พระรัตนตรัย.
triplet ติกะ (หมวดสาม).
true doctrine สัทธรรม.
true man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
truth สัจจะ.
twin miracle; twin wonder ยมกปาฏิหาริย.

U
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.

ultimate sense; ultimate reality ปรมัตถ.
ultramundane ดู 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

V
vain talk สัมผัปปลาปะ.
vanity มทะ.
vegetable-growth ภูตคาม.
Venerable คํ าเรี ย กนํ าหน า ชื่ อ พระสงฆ แ สดง
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 (สําหรับลงคะแนนเสียง).

wakefulness

zest
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W
wieldiness กัมมัญญตา.
will ฉันทะ, เจตนา.
wind วาโย. ดู 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.

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. ดู cohesion.
way มรรค, ปฏิปทา.
weal หิตสุข.
wealth โภคะ, ธนะ.
welfare หิตสุข, ประโยชนสุข.
Well-farer, the พระสุคต.
well-spoken words วาจาสุภาษิต.
Wesak ดู 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, ชั่ว.

Y
yearning อาสา (ความหวัง, ~ใฝหา).
years’ standing ดู 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.

384

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
2. Sammàsaïkappa
3. Sammàvàcà
4. Sammàkammanta
5. Sammààjãva
6. Sammàvàyàma
7. Sammàsati
8. Sammàsamàdhi

Right Understanding
Right Thought
Right Speech
Right Action
Right Livelihood
Right Effort
Right Mindfulness
Right Concentration

Pa¤ca-Khandha
The Five Aggregates of Existence
1. Råpa-khandha
2. Vedanà-khandha
3. Sa¤¤à-khandha
4. Saïkhàra-khandha
5. Vi¤¤àõa-khandha

Aggregate of Corporeality
Aggregate of Feeling
Aggregate of Perception
Aggregate of Mental Formations
Aggregate of Consciousness

Ti-Lakkhaõa
The Three Characteristics of Existence
1. Sabbe saïkhàrà aniccà.
2. Sabbe saïkhàrà dukkhà.
3. Sabbe dhammà anattà.

All conditioned things are impermanent.
All conditioned things are subject to stress and conflict.
All things are not-self or soulless.
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Pañicca-Samuppàda
The Dependent Origination
Avijjàpaccayà Saïkhàrà
Saïkhàrapaccayà Vi¤¤àõa§
Vi¤¤àõapaccayà Nàmaråpa§
Nàmaråpapaccayà Saëàyatana§
Saëàyatanapaccayà Phasso
Phassapaccayà Vedanà
Vedanàpaccayà Taõhà
Taõhàpaccayà Upàdàna§
Upàdànapaccayà Bhavo
Bhavapaccayà Jàti
Jàtipaccayà Jarà-maraõa§ soka-paridevadukkha-domanass-upàyàsà sambhavanti
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Dependent on Ignorance arise KammaFormations.
Dependent on Kamma-Formations arises
Consciousness.
Dependent on consciousness arise Mind
and Matter.
Dependent on Mind and Matter arise the
Six Sense-Bases.
Dependent on the Six Sense-Bases arises
Contact.
Dependent on Contact arises Feeling.
Dependent on Feeling arises Craving.
Dependent on Craving arises Clinging.
Dependent on Clinging arises the Process of
Becoming.
Dependent on the Process of Becoming
arises Birth.
Dependent on Birth arise Decay and Death,
sorrow, lamentation, pain, grief and
despair.
Thus arises the whole mass of suffering.

ความเปนมาของพจนานุกรมพุทธศาสตร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดจัดทํา พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–บาลี–
อังกฤษ เลมเล็กๆ เลมหนึ่งเสร็จสิ้น (เปนฉบับที่มุงคําแปลภาษาอังกฤษ ไมมีคําอธิบาย ตอมาไดเริ่มขยายให
พิสดารใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แตพิมพถึงอักษร “ฐ” เทานั้นก็ชะงัก) และในเดือนกันยายน ปเดียวกันนั้น ก็ไดเริ่มงาน
จัดทํา พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ที่มีคําอธิบาย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหมวด
ธรรม แตเมื่อทําจบเพียงอักษร “บ” ก็ตองหยุดคางไว เพราะไดรับการแตงตั้งโดยไมรูตัวใหเปนผูชวย
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลวหันไปทุมเทกําลังและอุทิศเวลาใหกับงานดานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ จนถึงพ.ศ. ๒๕๑๕ จึงไดหวนมาพยายามรื้อฟนงานพจนานุกรมขึ้นอีก
คราวนั้น พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (ตอมาเปนพระวิสุทธิสมโพธิ ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) มองเห็นวางานมีเคาที่จะพิสดารและจะกินเวลายาวนานมาก จึงไดอาราธนา
พระมหาประยุทธ (เวลานั้นเปนพระศรีวิสุทธิโมลี และตอมาเลื่อนเปน พระราชวรมุนี) ขอใหทําพจนานุกรม
ขนาดยอมขึ้นมาใชกันไปพลางกอน พระศรีวิสุทธิโมลี ตกลงทํางานแทรกนั้นจนเสร็จ ใหชื่อวา พจนานุกรม
พุทธศาสตร มีลักษณะเนนเฉพาะการรวบรวมหลักธรรม โดยจัดเปนหมวดๆ เรียงตามลําดับเลขจํานวน และ
ในแตละหมวดเรียงตามลําดับอักษร แลวไดมอบงานและมอบทุนสวนหนึ่งใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัด
พิมพเผยแพร จําหนายเก็บผลประโยชนบํารุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เริ่มพิมพตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๕ จน
ถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเสร็จ
ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน ๘,๐๐๐
เลม นอกจากนัน้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจดั จําหนายเพิม่ ขึน้ และผูเ รียบเรียงเองจัดแจกเปนธรรมทาน
เพิ่มเติมบาง เปนรายยอย หนังสือหมดสิ้นขาดคราวในเวลาไมนาน
สวนงานจัดทํา พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับเดิม ยังคงคางอยูสืบมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูจัดทําจึงมี
โอกาสรื้อฟนขึ้นอีก คราวนี้เขียนเริ่มตนใหมทั้งหมด เนนคําอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษมีเพียงคําแปล
ศัพทหรือความหมายสั้นๆ งานขยายจนมีลักษณะเปนสารานุกรม เขียนไปไดถึงอักษร “ข” มีเนื้อความ
ประมาณ ๑๑๐ หนากระดาษพิมพดีดพับสาม (ไมนับคําอธิบายศัพทจําพวกประวัติ อีก ๗๐ หนา) ก็หยุดชะงัก
เพราะในป พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้นเอง มีเหตุใหตองหันไปเรงรัดงานปรับปรุงและขยายความหนังสือพุทธธรรม ซึ่งกิน
เวลายืดเยื้อมาจนถึงพิมพเสร็จรวมประมาณสามป งานพจนานุกรมจึงคางอยูเพียงนั้นและจึงยังไมไดจัดพิมพ
อีกดานหนึ่ง เมื่อวัดพระพิเรนทรจัดงานรับพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชวรมุนี ไดจัดทําพจนานุกรม ประเภทงานแทรกและเรงดวนขึ้น
อีกเลมหนึ่ง เปนประมวลศัพทในหนังสือเรียนนักธรรมทุกชั้น และเพิ่มศัพทที่ควรทราบในระดับเดียวกันเขาอีก
จํานวนหนึ่ง ตั้งชื่อวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม มีเนื้อหา ๓๗๓ หนา เทาๆ กันกับ
พจนานุกรมพุทธศาสตร (๓๗๔ หนา) เสมือนเขาชุดเปนคูกัน เลมพิมพกอนเปนที่ประมวลธรรมซึ่งเปนหลักการ
หรือสาระสํ าคัญของพระพุทธศาสนา สวนเลมพิมพหลังเปนที่ประมวลศัพททั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
อธิบายพอใชประโยชนอยางพื้นๆ ไมกวางขวางลึกซึ้ง
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีทา นผูศ รัทธาเห็นวา พจนานุกรมพุทธศาสตร ขาดคราว จึงขอพิมพแจกเปนธรรมทาน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทราบ ก็ขอรวมสมทบพิมพดว ย เพือ่ ไดทาหน
ํ าทีส่ ง เสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
กับทัง้ จะไดเก็บผลกําไรบํารุงการศึกษาในสถาบัน และไดขยายขอบเขตออกไปโดยขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน
ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ดวย แตผูเรียบเรียงประสงคจะปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหนังสือทั้งสองเลมนั้นกอน
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อีกทั้งยังมีงานอื่นยุงอยูดวย ยังเริ่มงานปรับปรุงทันทีไมได จึงตองรั้งรอจนเวลาลวงมาชานาน ครั้นไดโอกาสก็
ปรับปรุงเพิ่มเติม พจนานุกรมพุทธศาสตร กอนจนเสร็จ แลวเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ ระหวางนั้น มี
งานอื่นแทรกอยูเรื่อยๆ ตองรอโอกาสที่จะปรับปรุงอีกเลมหนึ่งที่เหลืออยู และไดตั้งใจวาจะพิมพตามลําดับเลม
ที่ปรับปรุงกอนหลัง
ในการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร มีขอ พิจารณาทีจ่ ะตองตัดสินใจและปญหาทีจ่ ะตองแกไขหลายอยาง
รวมทั้งการทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพดวย ซึ่งลวนเพิ่มความลาชาใหแกการจัด
พิมพ โดยเฉพาะคือการพิมพภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน ซึ่งในการพิมพครั้งใหมนี้มีตัวบาลีโรมันเพิ่มขึ้นเกินเทา
ตัว หลังจากผานพนเวลาชานานในการปรึกษาสอบถามและศึกษางานกับโรงพิมพใหญโตบางแหงแลว ก็พอยุติ
ไดวา ในประเทศไทยคงมีโรงพิมพเพียง ๒ แหงเทานั้นที่มีอุปกรณครบครันพอจะพิมพอักษรบาลีโรมันไดตรง
ตามแบบนิยมอยางแทจริง แตก็ติดขัดปญหาใหญวาแหงหนึ่งตองใชทุนพิมพอยางมหาศาล อีกแหงหนึ่งคงจะ
ตองพิมพอยางชาเปนเวลาแรมป
เมื่อไดพยายามหาทางแกปญหาตอไปอีกระยะหนึ่ง ก็มาลงเอยที่ทางออกใหม คือ สั่งซื้ออุปกรณ
ประกอบดวยจานบันทึกและแถบฟลมตนแบบสําหรับใชพิมพอักษรบาลีโรมันจากบริษัทคอมพิวกราฟค สิ้นเงิน
๒๔,๐๐๐ บาท และสิ้นเวลารออีก ๒ เดือนเศษ อุปกรณจึงมาถึง ครั้นไดอุปกรณมาแลวก็ปรากฏวายังใชงานได
ไมสมบูรณ ตองใหนักเรียงพิมพผูสามารถหาวิธียักเยื้องใชใหสําเร็จผล สิ้นเวลาพลิกแพลงทดลองอีกระยะหนึ่ง
และแมจะแกไขปญหาสําเร็จถึงขัน้ ทีพ่ อนับวาใชได ก็ยงั เปนการเรียงพิมพทยี่ ากมาก นักเรียงพิมพคอมพิวกราฟค
สวนมากพากันหลีกเลี่ยงงานนี้ แมจะมีนักเรียงพิมพที่ชํานาญยอมรับทํางานนี้ดวยมีใจสู ก็ยังออกปากวาเปน
งานยากที่สุดที่เคยประสบมา ตองทําดวยความระมัดระวังตั้งใจเปนพิเศษ 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 หนังสือเลมนี้
มีเนื้อหาที่ตองใชอักษรพิมพบาลีแบบโรมันกระจายอยูทั่วไป แมจะไมมากมายนัก แตก็ไดกลายเปนดังสนาม
ทดสอบและแกปญหาในการใชอุปกรณที่สั่งซื้อมานี้ เปนสนามแรก และนับวาใชไดผลพอสมควร
พอวาหนังสือ Thai Buddhism สําเร็จ แตยงั ไมทนั เสร็จสิน้ ก็ถงึ ชวงที่ ดร. สุจนิ ต ทังสุบตุ ร ติดตอขอ
พิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยจติ ร ทังสุบตุ ร ผู
เปนบิดา เวลานัน้ พจนานุกรมเลมหลังนีไ้ ดเคยปรับปรุงเพิม่ เติมไวบา งแลวเล็กนอย แตยงั ไมถงึ เวลาทีจ่ ะปรับปรุง
จริงจังตามลําดับในโครงการ จึงตกลงวาจะพิมพตามฉบับเดิมโดยใชวธิ ถี า ยจากฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
แทรกลงบางเทาทีจ่ าเป
ํ น แตเมือ่ ตนฉบับถึงโรงพิมพ โรงพิมพอา งวา ฉบับเดิมไมชดั พอทีจ่ ะใชวธิ ถี า ย จะตองเรียง
พิมพใหม จึงกลายเปนเครือ่ งบังคับวาจะตองพยายามปรับปรุงเพิม่ เติมใหเสร็จสิน้ ไปเสียในการพิมพคราวนีท้ เี ดียว
เพือ่ หลีกเลีย่ งการลงทุนลงแรงและเปลืองเวลาซําซ
้ อนหลายคราว พอดีเกิดขอยุง ยากติดขัดทางดานโรงพิมพเปน
อันมาก จนหนังสือเสร็จไมทนั งานและตอมาเจาภาพตองเปลีย่ นโรงพิมพ กลายเปนโอกาสใหรบี เรงงานปรับปรุง
เพิม่ เติมแขงไปกับกระบวนการพิมพ แมจะไมอาจทําใหสมบูรณเต็มตามโครงการ แตกส็ าเร็
ํ จไปอีกชัน้ หนึง่ และทํา
ใหเปลีย่ นลําดับกลายเปนวาเลมทีก่ ะจะพิมพทหี ลังกลับมาสําเร็จกอน
นอกจากนัน้ การพิมพของเจาภาพครัง้ นี้ ไดกลายเปนการอุปถัมภมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปดวย
เพราะไดลงทุนสําหรับกระบวนการพิมพขนั้ ตนและขัน้ กลางเสร็จสิน้ ไปแลว เมือ่ พิมพใหมไมตอ งเสียคาเรียงพิมพ
และคาทําแผนแบบพิมพใหมอกี ลงทุนเฉพาะขัน้ กระดาษขึน้ แทนพิมพและทําเลม เปนการประหยัดคาใชจา ยลงไป
เปนอันมาก
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อนึ่งในการพิมพครั้งนี้ ไดมีขอยุติที่สําคัญอยางหนึ่งดวย คือ การปรับปรุงชื่อของพจนานุกรมทั้งสอง
ใหเรียกงาย พรอมทั้งใหแสดงลักษณะที่แตกตางกัน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม
เปลี่ยนเปน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท สวน พจนานุกรมพุทธศาสตร เรียกใหมวา พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
งานปรับปรุงและจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ผานเวลามาถึงบัดนี้ ๑ ปเศษ
แลว กะวาจะเสร็จสิ้นในระยะตน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางนี้ หนังสืออื่นๆ แมแตเลมที่นับวาพิมพยาก ดังเชนเลมที่
ออกชื่อแลวขางตน ก็สําเร็จภายในเวลาอันสมควร ไมตองนับหนังสือที่งานพิมพอยูในระดับสามัญ ซึ่งปลอย
งานใหผูที่ขอพิมพรับภาระเองได เวนแตตามปกติจะตองขอพิสูจนอักษรเพื่อความมั่นใจสักเที่ยวหนึ่ง
งานพิมพระดับสามัญที่ผานไปในชวงเวลานี้ รวมทั้งการพิมพซํ้า ธรรมนูญชีวิต ประมาณ ๑๒ ครั้ง
สมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพซาํ้ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม ธรรมสถาน จุฬาลง
กรณ-มหาวิทยาลัยพิมพซาํ้ (๒ ครัง้ ) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ มูลนิธโิ กมลคีมทอง รวบรวมพิมพ
ลักษณะสังคมพุทธ และ สถาบันสงฆกับสังคมไทย สํานักพิมพเทียนวรรณพิมพ คานิยมแบบพุทธ และ ราก
ฐานพุทธ-จริยศาสตรทางสังคม เพือ่ สังคมไทยรวมสมัย ซึง่ วีระ สมบูรณ แปลจากขอเขียนภาษาอังกฤษของพระ
ราชวรมุนี ที่ตอมา CSWR มหาวิทยาลัยฮารวารด นําลงพิมพในหนังสือ Attitudes Toward Wealth and
Poverty in Theravada Buddhism (ในชุด CSWR Studies in World Religions) ซึ่งจะพิมพเสร็จในตนป
๒๕๒๘
ความที่กลาวมานี้ เปนเครื่องแสดงใหเห็นการเกิดขึ้นของ พจนานุกรมพุทธศาสตร ทามกลางงานคู
เคียงและงานแทรกซอนทัง้ หลาย พรอมทัง้ ความยากและความละเอียดซับซอนของงานพิมพพจนานุกรมนี้ ทีต่ า ง
จากหนังสือเลมอืน่ ๆ
แมวา พจนานุกรมทัง้ สองนี้ จะเปนผลงานธรรมทาน อุทศิ แดพระศาสนา เชนเดียวกับหนังสืออืน่ ทุกเลม
ของผูเรียบเรียงเทาที่เคยพิมพเผยแพรมาแลว ผูประสงคสามารถพิมพไดโดยไมมีคาลิขสิทธิ์หรือคาตอบแทน
สมนาคุณใดๆ ก็จริง แตผเู รียบเรียงก็มไิ ดสละลิขสิทธิท์ จี่ ะปลอยใหใครๆ จะพิมพอยางไรก็ไดตามปรารถนา ทัง้ นี้
เพือ่ จะไดมโี อกาสควบคุมดูแลความถูกตองเรียบรอยของงาน ซึง่ ผูเ รียบเรียงถือเปนสําคัญอยางยิง่
ไมวาการพิมพจะยากลําบากและลาชาปานใด เมื่อดําเนินมาถึงเพียงนี้ ก็มั่นใจไดวาจะสําเร็จอยางแน
นอน เจาภาพทั้งหลายผูมีศรัทธาจัดพิมพเผยแพร ก็ไดสละทุนทรัพยบําเพ็ญกุศลธรรมทานใหสําเร็จ เปนอันลุ
ลวงกิจโปรงโลงไป คงเหลือแตเพียงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทานั้น ที่มีเคาจะประสบปญหาและกลาย
เปนปญหา เนื่องจากไดแจงขอพิมพพจนานุกรมทั้งสองนั้นอยางละ ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ตามความเปนจริงยังไม
มีทุนทรัพยที่จะจายเพื่อการนี้เลย ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมแตเงินทุนสําหรับใชจายในการดําเนินการศึกษาที่เปน
งานหลักประจําในแตละวัน ก็ยังมีไมเพียงพอ การที่ตกลงใจพิมพพจนานุกรมจํานวนมากมายเชนนั้น ก็เปน
เพียงการแสดงใจกลาบอกความปรารถนาออกไปกอน แลวคอยคิดแกปญหาเอาทีหลัง

ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชวรมุนไี ดเพียรพยายามครัง้ ลาสุดในการหาโรงพิมพทสี่ ามารถ
พิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร แตกป็ ระสบปญหาเกีย่ วกับราคาคาพิมพทสี่ งู เกินไปบาง การพิมพภาษาบาลีดวย
อักษรโรมันใหสมบูรณไมไดบาง ในที่สุดจึงหาทางออกดวยการใหสั่งซื้ออุปกรณสําหรับเรียงพิมพคอมพิวกราฟค
ชุดที่พอจะพิมพอักษรโรมันไดมาเปนกรณีพิเศษ (ประกอบดวยจานบันทึกและแถบฟลมตนแบบ)
ชวงเวลานั้น ประจวบเปนระยะที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ บังเอิญไดทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชวรมุนี และดวยความมีนาใจศรั
ํ้
ทธาใฝอปุ ถัมภพระศาสนาและเกือ้ กูลแกพระสงฆ ก็ไดมาถวายกําลังใน
การบําเพ็ญศาสนกิจดวยการอุปถัมภเกี่ยวกับภัตตาหารและยานพาหนะเปนตนอยูเนืองนิตย ครั้นไดทราบเรื่อง
ที่พระราชวรมุนีเพียรแกปญหาอยู จึงไดขวนขวายชวยเหลือทุกอยางเทาที่โยมอุปถัมภจะทําได โดยเฉพาะดวย
การชวยติดตอกับโรงพิมพ และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ครัน้ ไดทราบตอไปอีกวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยทีข่ อพิมพพจนานุกรมนัน้ มีเพียงกําลังใจทีจ่ ะขอพิมพหนังสือ แตยงั ไมมที นุ ทรัพยทจี่ ะ
ใชพิมพ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ไดเอื้ออํานวยความอุปถัมภในเรื่องนี้แกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวย
เบื้องแรก คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดแสดงจาคเจตนาที่จะจัดหาทุนมาชวยบางสวนหนึ่ง ซึ่ง
คงจะพอเปนทุนสําหรับจายคาอุปกรณสําหรับชวยการเรียงพิมพอักษรบาลีแบบโรมัน ที่ไดขอใหบริษัทอีสต
เอเชียติค จํากัด สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา ๒๔,๐๐๐ บาท แตตอมาอีกเพียงสองสามวัน คือ ใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ ทานก็ไดขยายความอุปถัมภออกไปอีก โดยไดแจงแกผูเรียบเรียงคือพระราชวรมุนี
วาจะขอรับภาระดําเนินการรวบรวมทุนจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ใหทั้งหมด ภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท โดยทานจะทํ าหนาที่เปนผูประสานงานบอกกลาวกันในหมูญาติมิตรและผูสนิทสนมคุนเคยใหรวมกัน
บริจาคดวยวิธีจัดเปนทุนราม ๓๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พระราชวรมุนี จึงไดนัดหมายพระเถระทางฝาย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปรับทราบกุศลเจตนานัน้ และจัดเตรียมอนุโมทนาบัตรใหสาหรั
ํ บมอบแกผบู ริจาค
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดบอกกลาวเชิญชวนทานผูศรัทธาในวงความรูจักของทาน ขอ
ความที่ทานใชบอกกลาวเชิญชวนตอนหนึ่งวา “นับวาเปนโอกาสอันดีของเราทั้งหลาย ที่จะไดมีสวนเปนผูพิมพ
หนังสือทางวิชาการที่สําคัญเลมนี้ ฝากไวเปนอนุสรณในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยรวมกัน
อันจะยังประโยชนใหเกิดอานิสงสทางปญญาบารมี แกตัวผูบริจาคเองและบุตรหลาน ทั้งยังเปนการชวย
สงเคราะหพระเณรใหไดมีหนังสือที่จําเปนยิ่งนี้ไวใชโดยเร็ว นอกจากนั้นผลที่จะตามมาก็คือ รายไดจากการ
จําหนายหนังสือนี้ ก็จะไดใชประโยชนในการบํารุงการศึกษาของพระเณร ...”
การเชิญชวนบริจาคทุนสรางพจนานุกรมฯ นี้ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดเริ่มบอกกลาวในหมู
ญาติมิตรสนิทกอน ปรากฏวามีผูศรัทธาในงานบุญนี้มากเกินคาด การเชิญชวนจึงขยายวงกวางออกไปจนได
เงินเกินกวาที่กําหนดไวในเวลาอันรวดเร็ว
อนึง่ ในระหวางเวลารอคอยการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นี้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไดขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เพิ่มเขามาอีก และก็ยังไมมีทุนที่จะพิมพ
ฉบับหลังนี้อีกเชนกัน ผูเชิญชวนและรวบรวมทุนเห็นเปนโอกาสอันดีที่ทานผูมีศรัทธาบริจาคทั้งหลายจะไดบุญ
กุศลจากการนี้กวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดเสนอพระราชวรมุนีขอใหใชเงินบริจาคซึ่งมีจํานวนมากพอนี้เปนทุนพิมพ
พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท มอบใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อจําหนายหาผลกําไรบํารุงกิจการ
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ของมหาวิทยาลัยอีกเลมหนึ่งดวย และถาหากยังคงมีเงินเหลืออยูบาง ก็ขอใหเก็บไวในบัญชีเดิมนี้เพื่อสมทบ
เปนทุนพิมพในคราวตอๆ ไป
อนึ่ง ทุนพิมพพจนานุกรมฯ นี้ ผูรวบรวมทุนไดแสดงความประสงคที่จะใหเก็บไวเปนทุนสํารองถาวร
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สําหรับพิมพ พจนานุกรมฯ ทั้งสองเลมนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไดมีทุนพรอมที่
จะพิมพเพิ่มเติมไดโดยไมขาดระยะ ฉะนั้น จึงไดขอความรวมมือจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหชวยสงวน
รักษาทุนนี้ไว โดยในการจัดจําหนาย ขอใหหักตนทุนหนังสือทุกเลมที่จําหนายไดสงคืนเขาบัญชี “ทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน ” ซึง่ ไดเปดอยูแ ลวทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ ดังกลาวขางตน สวนผลกําไร
ทั้งหมด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะไดนําไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยตามตองการ ทั้งนี้ผูรวบรวมได
ขออาราธนาพระราชวรมุนี ซึ่งการทํางานของทานไดเปนเหตุใหผูรวบรวมเกิดความดําริที่จะตั้งทุนนี้ ใหโปรด
เปนหลักในการรักษาบัญชีรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบตอไป
“ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน ” นี้ เปนผลแหงความเสียสละและความสามัคคี อันเกิดจากความมี
จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา และธรรมฉันทะที่จะสงเสริมความรูความเขาใจในธรรมใหแพรหลาย ซึ่งจะให
สําเร็จเปนธรรมทานอันอํานวยประโยชนแกชนจํานวนมาก ขอกุศลเจตนาและบุญกิริยาที่กลาวมานี้จงเปน
ปจจัยดลใหผูรวมบริจาคทุกทาน เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อไดประสบแตความสุขและสรรพพร
และขออัครทานคือการใหธรรมแจกจายความรูและเผยแพรความดีงามครั้งนี้ จงเปนเครื่องคํ้าชูสัทธรรมให
ดํารงมั่นและแผไพศาล เพื่อชักนํามหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันไพบูลยตราบชั่วกาลนาน

รายนามผูรวมพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
(ฉบับเรียงพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545)
ผูระบุจํานวนเลม
กองทุนสนทนาธรรมนําสุข ทานผูหญิง ม.ล.มณีรัตน
คุณสุข–คุณบัวเขียว ดวงคิด
100 เลม (เล็ก)
บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภสมเด็จพระญาณสังวร
พระวิชัย ชยมงฺคโล
420 เลม (เล็ก)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ญาติโยมผูศรัทธาในธรรม
100 เลม (เล็ก)
300 เลม (เล็ก)
คุณประภาศรี บุณยประสิทธิ์
30 เลม (เล็ก)
คุณหญิงลมุลศรี โกศิน
1,000 เลม (ใหญ)
รศ.ดร.สาโรจน ศิริสันสนียกุล
50 เลม (เล็ก)
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 100 เลม (เล็ก)
คุณพุทธชาติ นาวารัตน
2 เลม (เล็ก)
พ.ญ.จรูญ ผลนิวาส
300 เลม (เล็ก)
คุณประภาพรรณ ธีรคุปต
4 เลม (เล็ก)
คุณสันติ ตันติวีรสุต 100 เลม (เล็ก)100 เลม (ใหญ)
คุณเอมอร เชื้อสุวรรณ
5 เลม (เล็ก)
คุณจํารูญ–ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร
ผศ.รัชนีโรจน กุลธํารง
48 เลม (เล็ก)
200 เลม (เล็ก) 200 เลม (ใหญ) คุณเพ็ญจันทร นาวารัตน
4 เลม (เล็ก)
ศ.น.ส.พ.ดร.อรรณพ–คุณอรรัตน คุณาวงษกฤต
ผศ.ดร.ภาวิณี ธีรคุปต
8 เลม (เล็ก)
50 เลม (เล็ก)
คุณสุข-คุณบัวเขียว ดวงคิด
100 เลม (เล็ก)
คุณสิริดา พดดวง
30 เลม (เล็ก)
คุณลัคนา กนกพันธรางกูร
30 เลม (เล็ก)
ผศ.ปรานอม พฤฒพงศ
100 เลม (เล็ก)
20 เลม (ใหญ)
กลุมอุปญญาตธรรม
200 เลม (เล็ก)
คุณเพ็ญศรี ถาวร
4 เลม (เล็ก) 2 เลม (ใหญ)
Mr.Tommy Lo–ดร.แกวตา โรหิตรัตนะ 199 เลม (เล็ก)
ม.ร.ว.สําอางวรรณ ลํ่าซํา
100 เลม (ใหญ)
คุณวิรัตน สุพรรณธะริดา
200 เลม (เล็ก)
คุณสมบัติ ฌานวังศะ
100 เลม (ใหญ)
คุณธงชัย สถาพัฒนาสุข
200 เลม (เล็ก)
คุณศิริพร บุณยเกตุ
100 เลม (ใหญ)
อาจารยสุพจน ทองนพคุณ
300 เลม (เล็ก)
พ.ญ.กาญจนา เกษสอาด
110 เลม (ใหญ)
ผศ.สมใจ อรุณศรีโสภณ
100 เลม (เล็ก)
คุณปาริฉตั ร–คุณปวีณา วังถนอมศักดิ์100 เลม (ใหญ)
น.พ.สมพงษ กนกพันธรางกูร
50 เลม (เล็ก)
พลเอกสมคิด – คุณนอมฤดี จงพยุหะ 30 เลม (ใหญ)
น.พ.อุดม วิศิษฏสุนทร
50 เลม (เล็ก)
คุณสิรดิ า พดดวง
10 เลม (ใหญ)
ผูระบุจํานวนเงิน
พระครรชิต คุณวโร
3,000 บาท
คุณทองสุข ชางวิชชุการ
6,500 บาท
ทานผูหญิงถวิล ประกอบนิติสาร
2,000 บาท
คุณพจนา เปรมออน
2,000 บาท
คุณหญิงระรวย อรรถวิภาคไพศาลย 4,000 บาท
คุณสืบศรี เกตุสุวรรณ
1,000 บาท
พ.ญ.จินดาภาษา สายัณหวิกสิต
1,000 บาท
คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร
2,000 บาท
คุณเกสรี บุลสุข
20,500 บาท
คุณสกล–คุณรัตนา สมบูรณวิทย
2,000 บาท
คุณกมลวัน บุณยัษฐิติ
1,000 บาท
คุณชูจิตร สีบุญเรือง
2,000 บาท
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
10,000 บาท
คุณปฤณ สีบุญเรือง
2,000 บาท
คุณไพบูลย ศิริจักรวาล
10,000 บาท
คุณไรรัตน สุวรรณรักษ
2,000 บาท
คุณอิสริยะ ศิริจักรวาล
10,000 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 สุขสวัสดิ์
1,250 บาท
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์
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–คุณจันทรประภา อโณทยานนท 1,500 บาท
คุณวรภา อโณทยานนท
1,500 บาท
คุณสุพงษ–คุณนารี ประจุมาศ
1,500 บาท
คุณพิไลพรรณ พุทธิธรกุล
4,000 บาท
คุณวริยา วองปรีชา
1,500 บาท
คุณยุวดี เลี้ยงโชคชัย
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 เกียรติ์อนุพงศ
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.สุรศักดิ์ ศิริไพบูลยสินธ
1,000 บาท
คุณอําภา หมอกยา
250 บาท
อ.ภาวรรณ หมอกยา
250 บาท

รศ.ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา
1,000 บาท
ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ
5,000 บาท
รศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย
1,000 บาท
อุทศิ กุศลแดคณ
ุ พอจวน–คุณแมประไพ กุลละวณิชย
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 อนันตชื่น
125 บาท
คุณติ๊บ แซฉิน และบุตรหลาน
2,800 บาท
ผศ.อํานาจ เย็นสบาย และครอบครัว 3,000 บาท
คุณสมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย
2,000 บาท
คุณมี แซลี้–คุณไคฮวด แซเลา
5,000 บาท
คุณกีเฮียง–คุณชัยรัตน แตรัตนชัย
5,000 บาท
คุณเซีย่ มเจ็ง–คุณกิตติ ชํานาญณรงคศกั ดิ์ 5,000 บาท
คุณสมัย–คุณธรรมชัย ไกรครุธรี
5,000 บาท
คุณวิทยา–คุณแนงนอย ลีวัจนกุล
5,000 บาท
คุณสุรางค–คุณณรงค อุตตรานุสรณ 5,000 บาท
บุตรธิดา อุทิศกุศลแดคุณพอเกกเตี้ยน แซลี้–คุณแม
งูฮวย แซตั้ง
10,000 บาท
คุณมุกดา–คุณประพฤธ พงษศิริรัชกุล 4,000 บาท
รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ (อุทศิ กุศลแดนายแพทยตนั
มอเซีย้ ง–คุณแมกุง แซฉั่ว)
50,000 บาท
รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ
5,000 บาท
น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ
500 บาท
ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ
500 บาท

ทุนพุทธธรรมบูชาเพื่อพิมพหนังสือของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
สมทบคาพิมพสวนที่เหลือเพื่อใหครบจํานวนพิมพ 6,000 เลมเล็ก และ 4,000 เลมใหญ

